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Kirjailijavaikuttaja 
Minna Canthin synty-
mästä tulee 170 vuotta. 
Hän nosti teoksissaan 
esiin yhteiskunnal-
lisia epäkohtia.

K uopiossa vaikuttanutta Minna 
Canthia (1844–1897) juhlitaan kes-
kiviikkona 19.3. Tänä vuonna tu-
lee kuluneeksi 170 vuotta kirjailijan 

syntymästä.
Minna Canth on Suomen ensimmäinen 

huomattava naiskirjailija. Arvioidaan, että 
hän on Aleksis Kiven jälkeen suomenkielisen 
kirjallisuuden toinen suuri näytelmäkirjaili-
ja ja prosaisti. Canth oli myös ensimmäinen 
suomenkielinen sanomalehtinainen.

Minna Canth nosti teoksissaan ja kirjoi-
tuksissaan esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. 
Hän ajoi vahvasti etenkin naisten koulutusta, 

raittiusaatetta ja köyhien aseman paranta-
mista. Canthin radikaalit näkemykset herät-
tivät aikanaan myös paljon vastustusta. Min-
na Canth oli edelläkävijä, välittäjä, vaikuttaja 
ja uutta luova radikaali suomalaisessa kirjalli-
suudessa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa.

Minna Canthin Kuopion kodista, Kantti-
lasta, kehittyi aikaa myöten kirjallinen ja aat-
teellinen keskus, Minnan salonki. Kanttilassa 
vierailivat ajan merkittävät kulttuurivaikut-
tajat. Siellä keskusteltiin ja sieltä kirjoitettiin. 
Canthia kiinnostivat yhtä hyvin ajassa liikku-
vat uskonnolliset kuin yhteiskunnallisetkin 
aatevirtaukset. Aiheista keskusteltiin Kantti-
lan salongissa 1880-luvulla ja seuraavalla vuo-
sikymmenellä ehkä enemmän kuin missään 
muualla Suomessa. Eikä vain puhuttu, vaan 
myös toimittiin. Syntyi virallisia yhdistyksiä ja 
seuroja sekä vapaamuotoisia verkostoja, jot-
ka muuttivat ajattelua, käytäntöjä ja vihdoin 
myös lainsäädäntöä.

Kirjailijan kotikaupungissa Kuopiossa Snell-
man-kesäyliopisto järjestää Minna Canth -juh-
lavuoden luentosarjan. Aiheina ovat tasa-arvo 

ja oikeudenmukaisuus. Piispa Jari Jolkkosen 
ja Atte von Wrightin aiheena on Rauha Min-
nan kanssa. Päätoimittaja Jari Tou
runen pohtii Mitä Minna kirjoittai-
si Facebookiin ja Twitteriin?

Hanna KarKKonen

Elämäni Isät

T unnen olevani etuoikeutettu. Pienestä lap-
sesta saakka olen saanut tuntea Jumalan, 
Taivaan Isän rakkauden. Kristillinen kas-
vatukseni alkoi kotoa ja vahvistui pyhäkou-
lun, uskonnon opetuksen ja rippikoulun 

myötä vuosien saatossa. Myöhemmässä elämäni vai-
heessa sain ilokseni mahdollisuuden opiskella teologiaa 
yliopistossa.

Minulla on edelleen säilynyt myös hyvin emotio-
naalinen lapsen usko. Jumala merkitsee voimakkaasti 
tunnetasolla Taivaan Isää, joka rakastaa minua sellai-
sena kuin olen. Isää, jonka puoleen voin aina rukouk-
sin kääntyä.

Oma isäsuhteeni on erittäin lämmin ja läheinen. 
Rakas isäni Martti on ollut minulle tärkeä tuki ja turva 
kaikkina elämäni aikoina. Hän on aina kannustanut 
minua. Hänellä on rajaton luottamus siihen, että pys-
tyn mihin tahansa. Olemme jakaneet yhdessä elämäni 
ilon ja surun hetket. Olen oppinut häneltä paljon.

Isoisäni Sakari opetti minut kunnioittamaan luon-
toa ja arvostamaan perinteitä. Hän ei puhunut paljon, 
mutta hellä katse välitti sitäkin enemmän lämpöä ja 
aitoa välittämistä.

Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään 
huolta lapsesta. Arvokas tehtävä on lapsen puolesta 
rukoileminen. Vanhempani valitsivat kummikseni 
Leon, joka kannusti minua erityisesti opintojen pariin. 
Kesäisin kävimme kalastamassa ja silloin opin hiljai-
suuden merkityksen. Aina ei tarvita sanoja.

Isyyden muotoja on 
monenlaisia. Isä ei välttä-
mättä ole mukana joka päivä 
lapsensa arjessa. Tapaamiset 
voivat olla rajallisia tai niitä 
ei ole ollenkaan. Tueksi tar-
vitaan tällöin muita aikui-
sia. Isähahmo voi olla myös 
isoveli, opettaja, nuoriso-
työnohjaaja, urheiluvalmen-
taja tai ystävällinen naapuri. 
Sellainen turvallinen aikui-
nen, joka osaa olla oikealla 

tavalla aidosti läsnä lapsen elämässä. Pieneltäkin tun-
tuva ele, katse, keskustelu tai yhdessä vietetty hetki voi 
antaa nuorelle arvokkaan muiston ja tuen, joka ohjaa 
elämässä oikeaan suuntaan.

Seurakunta on omalla toiminnallaan mukana tuke-
massa perheitä. Yhteistyötä tehdään myös vapaaehtois-
ten kanssa. Heidän apunsa on erittäin arvokasta.

Kiitos Isä Taivaan ja kiitos isät maan. Teitä tarvitaan.

MInna SIIKanIVa 
minna.siikaniva@evl.fi

Mitä Minna Canth kirjoittaisi Twitteriin?
 ✚ Ekopaaston vietto on alkanut. 
Ekopaasto-kampanja on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon, Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) 
ja Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton (SEN) yhteistyöhanke, jonka 
tavoitteena on edistää ekologis-
ta elämäntapaa ja pääsiäisenajan 
paastoa. Ekopaasto kannustaa ih-
misiä pienentämään omaa hii-
lijalanjälkeään ja löytämään hil-
jentymisen ja kohtuullisuuden 
merkityksen omassa arjessa.

 ✚ Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin EIT ei ota tutkinnan 
alle valitusta seurakuntalehtien il-
maisjakelusta. Jyväskyläläismies 
valitti kesällä 2013 Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimeen Jyväs-
kylän seurakunnan Henki&elämä 
-lehden jakelusta. Kuopion ev.lut. 
seurakuntien lehti Kirkko ja koti 
jaetaan samalla tavoin osoitteet-
tomana ilmaisjakeluna. Halutes-
saan lehden jakamisen voi estää 
kieltämällä kaiken ilmaisjakelun.

 ✚ Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalo pitää 
ehdotusta valtionavustusratkai-
susta tyydyttävänä. Talouspo-
liittinen ministerivaliokunta on 

hyväksynyt kokouksessaan lute-
rilaisten seurakuntien yhteiskun-
nallisista tehtävistä aiheutuvien 
kustannusten korvausjärjestel-
män uudistamisen. Uudistuk-
sessa seurakuntien yhteisövero-
osuus korvattaisiin lakisääteisellä 
valtionavustuksella, joka olisi 114 
miljoonaa euroa. Jos kirkollisko-
kous suhtautuu uudistukseen 
myönteisesti, lakiehdotukset an-
nettaisiin eduskunnalle syksyllä. 
Lisäksi kirkon valtiolle maksamia 
verotuskustannuksia alennettai-
siin yhteisöveron käsittelykulu-
jen poistumisen myötä 6 miljoo-
naa euroa.

 ✚ Seurakuntavaalit.fi on avat-
tu. Vuoden 2014 marraskuun seu-
rakuntavaalit ovat kirkon tule-

vaisuuden kannalta merkittävät. 
Vaaleissa valitaan luottamushen-
kilöt, jotka päättävät siitä, mil-
lainen on tulevaisuuden kirkko, 
miten varoja kohdennetaan, kei-
tä autetaan, missä ja miten. Seu-
rakuntavaalien teemana on Usko 
hyvän tekemiseen. Verkkosivusto 
on kolmivaiheinen. Ensimmäisek-
si se painottuu ehdokasrekrytoin-
tiin, toiseksi äänestysaktivointiin 
ja kolmanneksi tulostiedotuk-
seen. Ehdokkaaksi voi asettua 18 
vuotta täyttänyt konfirmoitu kir-
kon jäsen. Ehdokkaaksi asettu-
misaikaa on aina 15.9. asti. Vaa-
lisivujen kautta voi ilmoittaa 
kiinnostuksensa toimia päättäjä-
nä kirkossa. ”Lomake lähetetään 
kotiseurakuntaan, josta se välite-
tään nykyisille ryhmien puheen-
johtajille. Tämä on yksi tapa, jol-
la ehdokkaaksi lähtemisen polkua 
on pyritty tekemään helpom-
maksi”, vaalien projektipäällikkö 
Mari Leppänen kertoo. Ennak-
koäänestys on 27.10.–31.10. Varsi-
nainen vaalipäivä on isänpäivänä 
9.11. Äänestää saavat seurakunnan 
jäsenet, jotka ovat täyttäneet 16 
vuotta 9.11.2014 mennessä.

” 
Tukena 
elämän 
käänteissä

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Kahvia, kalaa  
ja kasviöljyä
Keski-ikäiset voivat pienentää dementian 
riskiä terveellisellä ruokavaliolla. 

R
uokavalion merkitystä ihmisen ter-
veydelle on tutkittu Suomessakin jo 
vuosikymmeniä. Tunnetuimpana esi-
merkkinä tästä lienee Pohjois-Karja-
la -projekti.

Yksi kiinnostavimmista tämän päi-
vän tutkimuksista selvitteli ruokavalion 
ja dementiariskin yhteyttä. 

”Pehmeiden, tyydyttymättömien 
rasvojen käyttö näyttää suojaavan dementialta, samoin muu-
taman kahvikupillisen juominen päivässä”, neurotieteistä väi-
tellyt terveystieteiden maisteri Marjo Eskelinen Itä-Suomen 
yliopistolta tiivistää.

Hänen maaliskuussa tarkastettu väitöstutkimuksensa 
osoitti, että terveellinen ruokavalio keski-iässä voi vähentää 
myöhäisiän dementian riskiä. Tutkimus perustui laajaan väes-
töpohjaiseen aineistoon.

Muistisairauksien  
määrä kasvussa
Väestön ikääntymisen myötä monien ikääntymiseen liittyvi-
en sairauksien pelätään lisääntyvän räjähdysmäisesti. Muis-
tisairaudet ovat yleisiä vanhuksilla, ja vuonna 2060 Suomes-
sa on ennakoitu olevan noin 239 000 vähintään keskivaikeaa 
muistisairautta sairastavaa henkilöä. Väestön ikääntyessä yhä 
useampi sairastuu dementiaan; määrän on ennakoitu jopa 
nelinkertaistuvan seuraavan 50 vuoden aikana. Alzheimerin 
tauti on etenevistä muistisairauksista yleisin.

Tähän mennessä on löydetty vain joitakin dementian ris-
kitekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa aikaisella hoidolla tai en-
naltaehkäisyllä. Monet näistä riskitekijöistä ovat samoja kuin 
sydän- ja verisuonitaudeissa, kuten kohonnut verenpaine, 
korkea kolesteroli ja tyypin 2 diabetes. Useat riskitekijät liitty-
vät myös elintapoihin, kuten vähäinen liikunta tai ylipaino.

Ravitsemuksen yhteydestä dementiariskiin on kuitenkin ollut 
ristiriitaista tietoa eikä terveellisen ruokavalion yhteyttä demen-

tiaan ole tutkittu aiemmin Suomessa. Eskelisen väitöskirjatyössä 
selvitettiin keski-iän ravitsemustekijöiden vaikutusta muistihäi-
riöiden ja dementian kehittymiseen. Tutkimuksessa tarkasteltu-
ja ravitsemustekijöitä olivat ravintorasvojen laatu, kahvin ja teen 
juonti sekä ruokavalio kokonaisuutena. Terveellisen ruokavali-
on piirteitä olivat muun muassa kasvisten, hedelmien, marjojen 
ja kalan käyttö. Epäterveellisen puolestaan esimerkiksi makkaroi-
den, makeisten ja sokeripitoisten juomien käyttö.

Alttius ei  
vielä sairastuta
Tutkimus osoitti, että runsas tyydyttyneiden rasvahappojen 
saanti maitotuotteista ja leipärasvoista keski-iässä oli yhtey-
dessä heikentyneeseen suoriutumiseen muistitesteissä sekä li-
sääntyneeseen lievän muistihäiriön riskiin myöhemmällä iällä. 
Runsaalla monityydyttymättömien rasvahappojen saannil-
la ja kalan käytöllä vaikutti puolestaan olevan yhteys parem-
paan muistiin.

”Suosittelen syömään nimenomaan kalaa, ei kalaöljykapselei-
ta. Ilmeisesti kala itsessään sisältää sellaisia ainesosia, joilla on po-
sitiivinen vaikutus terveyteen. Niitä ei vain ole vielä tunnistettu.”

Jotkut ihmiset ovat Alzheimerin taudille altistavan geneet-
tisen riskitekijän kantajia.

”Suomessa kantajia on enemmän kuin esimerkiksi Etelä-
Euroopassa. Geneettinen alttius ei kuitenkaan tarkoita, että 
automaattisesti sairastuu”, Eskelinen painottaa.

”Kantajat ovat herkempiä ympäristötekijöiden vaikutuk-
sille. Tutkimuksessani ilmeni, että he erityisesti hyötyivät kah-
vinjuonnista.”

Dementiariski näytti pienenevän 3-5 kupillista kahvia päi-
vittäin nauttineilla tutkittavilla.

”Alle kolmella kupillisella ei ilmennyt vastaavaa hyötyä. Myös-
kään teen juomisen ja dementiariskin välillä ei löytynyt yhteyttä.”

Eskelinen korostaa, että jo dementiaan sairastuneen ihmi-
sen ruokavaliota täytyy katsoa hieman toisesta näkövinkkelistä.

”Sairastunut ei ehkä muista syödä tai ruoka ei maistu, jol-
loin seurauksena voi olla aliravitsemus. Siinä tilanteessa on 

tärkeintä varmistaa ettei paino laske. Vaikkapa kerman lisää-
minen ruokiin on tuolloin ihan paikallaan.

Tutkimus jatkuu
Riskitekijöiden kartoittaminen keski-iässä on erityisen tärke-
ää sairauksissa, joiden kehittyminen alkaa jo kauan ennen en-
simmäisten oireiden ilmaantumista.

”Tiedetään, että Alzheimerin taudin ensimmäiset aivo-
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muutokset alkavat kehittyä mah-
dollisesti jo vuosikymmeniä ennen 
oireiden puhkeamista.”

Näin ollen keski-iän riskitekijät 
kertovat enemmän niistä tekijöistä, 
jotka vaikuttavat taudin puhkea-
miseen. Myöhemmällä iällä taudin 
etenemiseen vaikuttavista tekijöis-
tä saadaan tietoa tutkimalla ikään-
tyneempiä henkilöitä.

Eskelisen osalta aiheen tutkimi-

nen ei pääty väitöskirjaan.
”Tarkoitus on jatkaa vielä aina-

kin vuoden verran uudemman seu-
ranta-aineiston parissa.”

Väitöskirja on herättänyt jo laa-
jalti kiinnostusta.

”Aika paljon on tullut haastatte-
lupyyntöjä kotimaasta. Joitakin ky-
selyjä on tullut myös ulkomailta.”

HeLI HarInG

”Ruokavalion vaikutukset terveyteen kiinnostavat 
nykyään ihmisiä. Ravitsemus kun on asia, johon voi 
itse vaikuttaa”, terveystieteiden maisteri Marjo Eskeli-
nen kertoo.

Merkittävä 
kansansairaus

 ✚ Muistisairaudet ovat 
merkittävä kansansai-
raus, jonka merkitys on 
erityisen suuri niin kan-
santerveydellisesti, kan-
santaloudellisesti kuin 
yksilön elämänlaadun 
kannalta. Tällä hetkel-
lä muistisairaudet ovat 
kallein sairausryhmä. 
Vuonna 2015 vaikean ja 
keskivaikean dementi-
an hoitokustannusten 
on Suomessa arvioitu 
olevan noin 3,8 miljar-
dia euroa.
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Tasa-arvoisen 
Pohjolan alku

E nsimmäisen julistuksen ihmisten 
yleisestä tasa-arvosta esitti Paavali 
(Matt. 7:12). Kansalaisten oikeudel-
linen ja poliittinen tasa-arvo jäi kui-
tenkin vieraaksi, ylhäisemmän ja vah-

vemman etuoikeus itsestään selväksi vielä vuosi-
sadoiksi Paavalin julistuksen jälkeen.

Suomalaisille merkittävimmän seuraavan 
tasa-arvoaskeleen otti 1200 vuotta myöhemmin 
Ruotsin ensimmäinen kuningas, Birger-jaarli. 
Hänen maanlakinsa turvasivat kansalaisen omai-
suuden (kotirauha), häiritsemättömän matkan 
kirkkoon (tapaamispaikalle – kirkkorauha), mah-
dollisuuden viedä rikos- ja riita-asiansa oikeuden 
käsiteltäväksi (käräjärauha) sekä perheen koske-
mattomuuden (naisrauha). Hän myös kielsi nk. 
jumalantuomiot, jossa syyllisyyttä selvitettiin 
esim. katsomalla polttaako hehkuva rauta syyte-
tyn käden, lakkautti 
orjuuden ja sääti perin-
tölain, jonka mukai-
sesti sisar peri puolet 
siitä mitä veli.

Samalta ajalta, v. 
1215, on myös Englan-
nin Magna Cartha. Se 
kuitenkin rajoitti vain 
kuninkaan oikeuk-
sia aatelisiin ja kato-
liseen kirkkoon näh-
den – kansalle se ei 
luvannut mitään. Seu-
raavien vuosisatojen 
ajan Euroopan pelloilla 
työskentelivät maaor-
jat, Pohjolan pelloilla 
itsenäiset talonpojat. Vaikka Ruotsin kunin-
kaan alamaisten yhtäläiset oikeudet jäivät kauas 
nykyisistä, ne olivat koko muuhun Eurooppaan 
verrattuna satoja vuosia aikaansa edellä. Niinpä, 
kun tsaari Aleksanteri I myönsi v. 1809 Suomen 
suuriruhtinaskunnalle erioikeuden jättää Ruot-
sin v. 1734 laki voimaan, asian pysyvää merki-
tystä meille suomalaisille on vaikea yliarvioida. 
Ilman sitä Suomi olisi itsenäistynyt v. 1990.

Ruotsin 1734 lakiin viittaa myös Runeber-
gin Vänrikki Stoolin tarinoiden Maaherra: ”Laki, 
ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää”.

Merkittävimmät seuraavat tasa-arvoaskeleet 
otettiin 1700-luvun lopulla Pennsylvanian Phila-
delphiassa ja Pariisissa. Amerikassa niiden perusta 
oli vahvasti protestanttinen, Ranskassa ne otettiin 
kuningasta ja katolista kirkkoa vastaan.

MattI Jantunen 
tutkimusprofessori emeritus 

Kuopio

Koiran läsnäolo rauhoittaa

K arkeakarvainen kääpiömäyräkoira Sylvi ottaa 
jokaisen lukijan vastaan iloisesti. Kuopion kir-
jaston järjestelmä- ja verkkopalvelupäällikkö, 
lukukoira Sylvin ohjaaja Liisa Rossi kertoo, 

miten kirjastolla tammikuussa alkanut lukukoiratoi-
minta on yllättänyt suosiollaan.

Mikä on R.E.A.D. lukukoira ja mitä se tekee?

”R.E.A.D. -lukukoira (Reading Education Assistance 
Dogs) on virallisen lukukoiratutkinnon suorittanut koi-
ra, jonka tarkoituksena on auttaa aloittelevia lukijoita 
ja innostaa lukemaan. Toiminta on lähtöisin Yhdysval-
loista, missä koiria on koulutettu jo 15 vuotta ja sillä on 
saavutettu hyviä tuloksia.”

Miten Sylvi on ottanut tehtävän haltuun? Miten 
koiraa on harjoitettu tehtävään?

”Sylvi tulee ”töihin” iloisesti häntä heiluen. Syl-
viä on harjoitettu olemaan lukijan seu-
rassa niin, että se ei huomioi muita 
ympärillä olevia asioita tai ääniä. Lu-
kukoiran täytyy olla ystävällinen vie-
raille ihmisille, mutta lukutuokion 
aikana täytyy keskittyä kuuntelemi-
seen eikä rapsutuksiin. Lukukoiran 
täytyy myös olla tottelevainen ja 
osata peruskäskyt. Sylvi on käynyt 
tottelevaisuuskursseilla, joten 
sillä on hyvä pohja oppia 
uusia asioita ja tehtäviä.”

Mitkä ovat olleet suo
sittuja lukukirjoja Syl
vin kanssa?

”Sylville on luettu helppolukuisia tai kuvakirjoja, mm. 
Ella-kirjoja ja Vihreä banaani -sarjaa. Lukijat ovat olleet 
enimmäkseen ekaluokkalaisia.”

Miten lukukoira voi auttaa lukuharrastuksessa?

”Jos lukeminen on hankalaa tai ei kiinnosta, voi ol-
la helpompi lukea koiralle kuin vaikkapa aikuiselle. Jos 
jännittää, koiran läsnäolo voi rauhoittaa. Ääneen luke-
minen on tehokasta harjoitusta, ja kun koira ei korjai-
le virheitä, lukemisesta tulee positiivinen kokemus. Toi-
saalta myös se, että pääsee tapaamaan lukukoiraa, voi 
innostaa lukemaan ja valitsemaan sopivaa kirjaa.”

Kuka voi tulla lukemaan Sylvin kanssa?

”Kuka tahansa voi varata 15 minuutin lukuajan soitta-
malla pääkirjaston lastenosastolle, puh. 017 182 321. Lu-
kuhetkessä on paikalla vain lukija, koira ja koiran ohjaa-
ja, joka on hiukan sivummalla.”

Sylvin Facebooksivut ovat saaneet huomiota 
myös maailmalla?

”Lukukoira Sylvin Facebook-sivuja seurataan ja kom-
mentoidaan Pohjoismaissa, Virossa 

ja Yhdysvalloissa asti. Tämän ta-
kia päivitykset kirjoitetaan sekä 
suomeksi että englanniksi.”

Lisätietoja: http://kirjasto.kuo-
pio.fi/Lukukoira

teksti ja kuva 
Hanna KarKKonen

” 
Ylhäisemmän 
etuoikeus 
jäi itsestään 
selväksi

kolumni

historiallista mitä mielessä?

Kirkosta päiväkotien ylläpitäjä vai entistä 
tiiviimpi hengellinen yhteisö?

Kirkko myrskyssä

Joensuussa Karjalan teologisen 
seuran symposiumissa helmi-
kuun lopulla asemoitiin kirkkoa 
myrskyn ja erityisesti media-

myrskyn silmään. Aika moni keskustelija 
syytti mediaväkeä tietämättömyydestä 
ja keskittymisestä kielteisiin kohuihin.

Media on kuitenkin vain peili. Pei-
linkö on vika?

”Kirkot eivät ole nykykeskustelun 
keskipisteessä”, totesi ekumeenisen 
neuvoston pääsihteeri Heikki Huttu
nen. Myrskykin on hänen mukaansa 
vasta nousemassa ja se jyristyttää ta-
loutta.

Piispojen haluttaisiin edustavan kir-
kon ääntä ja reagoivan nopeasti päivä-
kohtaisiin asioihin. Kun kirkko on hil-
jaa, ties mitkä amerikkalaislähtöiset 
evakelikaaliset herätysvirtaukset tulki-
taan kirkon ääneksi.

Odotukset kirkon äänestä ovat pe-
rin ristiriitaisia, kuten piispa Jari Jolk
konen tiivisti: ”Kirkon pitäisi olla yhtä 
aikaa moniääninen ja yksiääninen”.

Jo 1970-luvulla pohdittiin, millä oi-
keudella piispa voisi käyttää kirkon ään-
tä. Piispainkokous asetti työryhmän, jo-
ka pohti lisäksi viestinnän ongelmia. 
Työryhmässä mediaa edusti Savon Sano-

main kulttuuritoimittaja Aarre Huusko
nen, joka oli kirkkohallituksen jäsen.

Työryhmä totesi kirkon äänen huk-
kuvan informaatiotulvaan. Silloinkin 
sanottiin, ettei joukkotiedotusvälineillä 
ei ole kirkollisten asioiden asiantunte-
musta ja että uutispainotus teki niistä 
yksipuolisia. 1970-luvun henkeä ja ehkä 
todellisuuttakin vielä oli, ettei kaikkien 
joukkotiedotusvälineiden uskottu ide-
ologisista syistä edes haluavan käsitellä 

kirkon asioita.
Nykyisin puhutaan mediasta, mutta 

1970-luvulla joukkotiedotusvälineistä 
– ikään kuin niillä olisi ollut hallussaan 
tieto ja totuus, josta ylhäältä päin an-
nostella sopivia joukkotiedotuspaloja 
alas massayhteiskunnan massoille.

Vainoharhaisuudessaan nimitys lie-
nee jollakin tasolla säilynyt elossa kan-
salaisten mediakäsityksissä, ei muuten 
median ajateltaisi päättäneen suhtau-
tua kielteisesti vaikkapa kirkkoon tai 
punovan outoja salaliittoja milloin ke-
nenkin kaatamiseksi.

Media tulee latinan sanasta medium 
”keskellä”. Se tarkoittaa keskellä olevaa 
todellisuutta, jossa syntyy yhteyksiä ih-
misten ja toimijoiden välille. Media on 
siten sukua toiselle yhteyksien luojalle 
kommunikaatiolle, jonka juurena on la-
tinan communicare ”yhdistää”, ”tehdä 
yhteiseksi”. Samaa sanasukua on myös 
communio, ehtoollinen.

Kirkko ei voi muuttaa mediaa, to-
dettiin symposiumissa. Parasta siis 
mennä keskelle ja luottaa omaan ve-
tovoimaan ja tekoihin. Ei kirkolla tar-
vitse olla erikseen viestiä, jos kirkko it-
se on viesti.

KaIJa VuorIo

Ei kuule tämä media 
nyt vain toimi sillä lailla…

Arkkipiispa Martti Simojoki ojensi 
toimittaja-kirkkoneuvos Aarre 
Huuskoselle kirkon tiedonvälitys-
palkinnon vuonna 1976. Samai-
sen palkinnon sai vuonna 1995 
Etsijä-lehden päätoimittajakaartiin 
kuulunut Jari Jolkkonen.
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PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 046-892 1422
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en T ulevaisuuden kirkko 
näyttää olevan myrs-
kyssä ”kuten se on 
oikeastaan aina ol-
lutkin, eihän se uu-
tinen ole”, todettiin 

Kirkko myrskyn silmässä -teologi-
sessa symposiumissa Joensuussa 
helmikuun lopulla.

Entinen Helsingin Sanomien pää-
toimittaja Mikael Pentikäinen eh-
dotti Joensuussa symposiumissa ja 
sittemmin Espoon hiippakuntaval-
tuustossa, että kirkon pitäisi perus-
taa päiväkoteja, vanhainkoteja ja 
iltapäiväkerhoja. Kirkon varhaisem-
mista vaiheista ja nykyään katoli-
sesta kirkosta tutusta sosiaalisesta 
työstä tuloutettaisiin kirkolle varoja, 
joilla voitaisiin kattaa kirkon työnte-
kijöiden eläkkeet tulevaisuudessa.

”Taustalla on sen tosiasian tun-
nustaminen, että julkinen valta 
joutuu sopeuttamaan kulujaan, 
mistä kärsivät monet pienet, köy-
hät, vanhat ja sairaat. Raha ei va-
litettavasti riitä kaikkiin nykyisiin 
palveluihin. Voi käydä niin, et-
tä yhä useampi tarvitsee paljon 
enemmän kirkon apua. On tär-
keää, että kirkko on valmis autta-
maan, jos ja kun apua tarvitaan”.

Tällainen sanojen ja tekojen 
kirkko pitää Pentikäisen mukaan 
esillä sanomaansa, mutta samalla 
hyvää tekemällä auttaa ihmisiä:

”Se on kirkko, joka taistelee jä-
senmääränsä puolesta siirtämällä 
enemmän voimaa etulinjaan tuke-
maan ihmisiä”.

Avoin keskustelupaikka
Taistelu oli monissa Karjalan teo-
logisen symposiumin luennoissa 
ja paneelikeskusteluissa sisäänra-
kennettuna, olihan aiheena Kirkko 
myrskyn silmässä. Teemoiksi mo-
nen taustaorganisaation yhteista-
pahtumaan olivat valikoituneet 
mm. seksuaalisuus, herätysliikkeet 
ja Raamattu, joiden tiimoilta aina-

kin julkisessa keskustelussa sanan 
säilät heiluvat. Miksi nämä teemat, 
kymmenen vuotta Karjalan teolo-
gisen seuran puheenjohtajana toi-
minut professori Paavo Kettunen?

”Pyrimme nostamaan itse esiin 
asioita, jotka ovat keskustelua he-
rättäviä ja mediaa kiinnostavia jo-
ka tapauksessa. Haluamme tarjo-
ta avoimen keskustelupaikan, jossa 
pohdinta on kaikille mahdollista ja 
jossa on mukana paljon ammatti-
laisia. Sellaista ei oikein kirkolla ole 
ja kokemukset siitä ovat olleet roh-
kaisevia.”

Runsas osanotto kaksipäiväi-
seen seminaariin kertoo, että en-
simmäistä kertaa mukana olevil-
le keskustelukanaville on tilausta. 
Seksuaalisuuskeskusteluissa juu-
ri eduskuntakäsittelyyn tullut eh-
dotus tasa-arvoiseksi avioliittolaik-
si ei noussutkaan keskiöön vaan 
seksuaalisuutta käsiteltiin yleisem-
min, voimavarana. Yllättäen suosi-
tuimmaksi 250 osallistujan tapah-
tumassa nousi raamattukäsityksiä 
pohtiva paneelikeskustelu, jossa 

erilaisia näkemyksiä edustivat Lut-
her-säätiön pastori Juhana Pohjo
la, Kuopion tuomiokapitulin hiip-
pakuntadekaani Sakari Häkkinen 
ja dosentti, Savonlinnan evankelis-
luterilaisen seurakunnan kirkkoher-
ra Sammeli Juntunen.

Keskustelua seuraavalle ei voi-
nut jäädä välittymättä se ihmetys, 
että kirkon sisällä tulkintojen erot 
olivat suuret eivätkä niiden läh-
tökohdat ja kieli tuntuneet koh-
taavan. Sen sijaan perinteinen 
raamattukäsitys oli hyvin liki Lut-
her-säätiön käsityksiä, mutta Lut-
her-säätiön asema näyttää olevan 
kirkon ulkopuolella.

Mistä tämä kertoo, mihin suun-
taan kirkossa ollaan menossa? Mil-
tä näyttää tulevaisuuden kirkko?

Kysymys ei saa innostunutta 
vastakaikua: muutoksista näyttää 
olevan vaikea puhua. Piispat Sep
po Häkkinen, John Wikström ja 
Jari Jolkkonen vakuuttavat toimi-
vansa moniäänisen kirkon puolesta 
ja pyrkivänsä ykseyteen. Emeritus-
piispa John Wikström pohti myös 
loppupuheenvuorossaan tulevai-
suutta pitkälti Kirkon tulevaisuus-
selonteko 2020 -asiakirjan pohjalta 
ja kannusti yhteiseen työhön: ”In-
nostetaan, motivoidaan kirkon yh-
teyteen. Herätetään kaipuu aaval-
le merelle.”

uLLa reMeS

” 
Herätetään 
kaipuu aavalle 
merelle

Mikael Pentikäinen ehdottaa kirkolle uusia toimintatapoja. 

Paavo Kettunen kaipaa medi-
alle parempaa kirkon ja uskon-
non lukutaitoa.

http://kirjasto.kuopio.fi/Lukukoira
http://kirjasto.kuopio.fi/Lukukoira
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Paastonaikaan
 ✚ Aamurukous paastonaikana joka ar-
kiaamu klo 8-8.15 keskusseurakuntata-
lon salissa.

 ✚ Hiljaisuuden talo -ilta ”...ja yhdessä 
paastotkaamme” keskiviikkona 2.4. klo 18 
Vanhassa pappilassa, Kuninkaankatu 12.

Maailman makua
 ✚ Israelilainen lounas lauantaina 29.3. 
klo 13 keskusseurakuntatalolla. Lounaan 
hinta 17 euroa. Tuotto Evankelioimistyö-
hön Israelissa ja Petroskoissa.

 ✚ Maailmanilta ”Thaimaa kutsuu” 
keskiviikkona 2.4. klo 18 Vehmersalmen 
lähetyskodissa. Tule tutustumaan Thai-
maan ihmisiin, eläimiin, ääniin ja makui-
hin. Tarja Säynevirta ja Vehmersalmen 
lähetyspiiri, kirkkokuoro ja kokki-ukot.

 ✚ Ystävyysseurakuntamatka Bu-
dapestin Csepelin seurakuntaan 5.8.–
10.8.2014. Matka toteutetaan yhdes-
sä Kallion seurakunnan kanssa. Matkan 
kustannukset 510 € sisältäen lennot, ma-
joituksen ja ruokailut. Lisätietoa mat-
kasta Kirsi Leino 040 4888 601 tai kir-
si.leino@evl.fi. Sitovat ilmoittautumiset 
Kirsille 31.3. mennessä. Matkalle mahtuu 
10 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Evankeliumi 
aukeaa draamana

 ✚ Markuksen evankeliumi -monolo-
gi sunnuntaina 23.3. klo 18 Siilinjärven 
kirkossa. Jeesuksen toiminnasta, tapah-
tumista ja ihmeistä kertovan monolo-
gin esittää Pauli Mahlamäki. Esitykseen 
on vapaa pääsy ja tilaisuudessa kerätään 
kolehti Yhteisvastuulle.

Kirkko ja ympäristö-
kysymykset

 ✚ Keskustelua kirkosta ja ympäris-
tökysymyksistä lauantaina 22.3. klo 14 
Puijon kirkolla. Puutarhuri Niina Kuos-
manen Siilinjärven seurakunnasta kertoo 
ympäristödiplomista ja lääninrovasti Jaa-
na Marjanen pohtii luonnon ja ihmisen 
suhdetta Raamatun ja kristinuskon näkö-
kulmasta. Mukana on myös aluesihteeri 
Marja Tenhunen. Keskustelutilaisuus on 
avoin ja liittyy Pohjois-Savon luonnon-
suojelupiirin kevätkokoukseen.

Sinä voit auttaa!
 ✚ Avaa sydämesi ja ilmoittaudu avunan-
tajaksi Suurella Sydämellä -verkkopalve-
lussa kuopio.suurellasydamella.fi.

Tuomasmessu
 ✚ Alavan kirkossa sunnuntaina 
30.3. klo 18. Pastori Hannu Ny-
man Kansan Raamattuseuras-
ta saarnaa. Mukana myös 
seurakuntayhtymän ni-
mikkolähetti Iiris Kont-
ra. Iltateellä kuvaterveisiä 
Botswanasta.

Herätysliikkeet 
 – kirkon voimavara

 ✚ Luentosarja jatkuu Alavan seura-
kuntakeskuksen salissa. Sunnuntaina 
23.3. klo 16 aiheena vanhoillislestadio-
laisuus; prof. Hannu Mustakallio ja Ol-
li Rantala. Sunnuntaina 30.3. klo 16 Kan-
san Raamattuseura; Hannu Nyman ja 
Anja Komulainen.

Ehdokkaaksi 
vaaleihin?

 ✚ Keskustelutilaisuus seurakunta-
vaaleista ja ehdokasrekrytoinnis-
ta tiistaina 1.4. klo 18 Juankosken seu-
rakuntatalolla. Tilaisuuteen kutsutaan 
viime vaalien ehdokaslistojen asiamie-
het, nykyiset luottamushenkilöt ja mui-
ta asiasta kiinnostuneita.

Perheille
 ✚ Perhemessu su 23.3. klo 10 Alavan kir-
kossa. Jumalanpalveluksen jälkeen lou-
nas, arpajaiset ja myyjäiset Yhteisvas-
tuun hyväksi.

 ✚ Perhekirkko sunnuntaina 30.3. klo 13 
Säyneisen kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen Willi muuli -nukketeatte-
riesitys.

 ✚ Koko perheen ulkoilutapahtuma 
sunnuntaina 23.3. klo 10–13 Juankosken 
Ylösnousemuksen kirkon mäellä. Her-
nekeittoa, makkaranpaistoa, kahvia, kil-
pailuja, askartelua, kasvomaalausta, 
talutusratsastusta, lelukirppis ja yhteis-
laulua. Tuotto Yhteisvastuulle. Järj. Juan-
kosken ja Muuruveden alueseurakunnat 
ja yhteistyökumppanit.

Lähimmäis- 
palvelukoulutus

 ✚ Yhtymän lähimmäispalvelun jat-
kokoulutus la 5.4. klo 9.30–14.30 Män-
nistön Pyhän Johanneksen kirkolla, Kel-
lolahdentie 8. Päivän ohjelman aiheena 
mm. ”Seksuaalisuus – iloa ja murhet-
ta elämänkaaressa”, erityistason seksu-
aali-ja psykoterapeutti Liisa Laitinen. 
Ilmoittaudu viimeistään 28.3. oman seu-
rakunnan diakoniatyöntekijälle, kts. seu-
rakuntasi ilmoitukset. Tervetuloa lä-
himmäispalvelutyössä mukana olevat ja 
siitä kiinnostuneet.

Miehille
 ✚ Miehille tarkoitettu keskustelu-
piiri kokoontuu Neulamäen kirkolla, 
takkahuoneessa maanantaina 24.3. klo 
18. Tule rohkeasti ja avoimin mielin mu-
kaan vapaamuotoiseen toimintaan. Yh-
teyshenkilöinä Toimi Kuivalainen puh. 
044 290 2434 ja Toivo Väisänen puh. 
045 233 8868, toivo.vaisanen@gmail.
com.

 ✚ Miesten talvileiri ”Luonto puhuu 
Luojastaan” Hirvijärven leirikeskuksessa 
Karttulassa pe–su 21.–23.3. Leirin ohjel-
massa on yhteislaulua, sanaa, ulkoilua, 
saunomista savusaunassa ja keskuste-
lua – ja tarjolla tietysti hyvää ruokaa! 
Omat liinavaatteet! Leirin hinta on 10 €. 
Ilmoittautua voi Martti Olsenille, puh. 
040 4848 371. Lähtö pe 21.3. Petosen srk-
talolta klo 17. Leirin järjestäjinä ovat Kal-
laveden srk, Pohjois.Savon Kansanlähe-
tys ja Raamattuopisto.

kirkkojakoti@evl.fi

Me ollaan olkapäitä löytyneitä
Sanoja ja kyyneleitä
Pihan poikki juoksee valo hiljaa
Ollaan seppeleitä
joita viimeisille päähän lasketaan

Me oLLaan 
toMMI KaLenIuS

 ✚ Pappilaklubilla perjantaina 21.3. klo 
20.30 pidetty laulaja ja lauluntekijä Tommi 
Kalenius. Vanha Pappila, Kuninkaankatu 12. 
Vapaa pääsy.

 ✚ Tuomiokirkon Lauantaituokioissa 
urkumusiikkia: 22.3. klo 15 ”Sonaatti” Jo-
hanna Isokangas ja 29.3. klo 15 ”Variaatioi-
ta” Anu Pulkkinen. Vapaa pääsy.

 ✚ Kuopion Virsikuoron kahvikonsert-
ti sunnuntaina 23.3. klo 14. Kuoroa johtaa 
Hanna Pishro. Yksinlaulua Valtteri Tuomi-
koski ja Hanna Pishro. Puhe Ilpo Rannanka-
ri. Ohjelma 10 €, sisältää kahvitarjoilun.

 ✚ Puijon kamarikuoron 25-vuotisjuh-
lakonsertti Marianpäivänä sunnuntaina 
23.3. klo 15 Puijon kirkossa. Ohjelma 15 €.

 ✚ Kristillistä räppii: Pastorit (PSRT) tiis-
taina 25.3. klo 18 keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22. Pastoreiden lämppärinä Stand 
up Papit. Vapaa pääsy.

 ✚ Lukas-passio sunnuntaina 30.3. klo 18 
Tuomiokirkossa. Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian Kuopion ja Helsingin yhdistet-
ty kamarikuoro, johtajanaan Heikki Liimo-
la. Orkesteria johtaa Timo Kiiskinen. Vapaa 
pääsy.

 ✚ Laula, leiki, liiku Pyhän Johanneksen 
kirkolla lauantaina 29.3 klo 16 alkaen. Tu-
le kuuntelemaan, laulamaan ja leikkimään 
uusia lasten virsiä! Mukana menossa Ala-
van ja Männistön seurakunnan lapsikuo-
rot, Tintti Tinkala ja Leila Savolainen, lap-
sisolisteja ja nuorten bändi. Lapsikuorojen 
konsertin jälkeen on monenlaista muka-
vaa tekemistä mm. temppurata, askartelua 
ja pääsiäisaiheinen pieni tietokilpailu ko-
ko perheelle kirkon auloissa ja seurakun-
tasalissa. Tarjolla on myös iltapalaa. Vapaa 
pääsy.

Puijon kamarikuoron 
perinteisiin kuuluu 
monipuolisen kirkko-
musiikin esittäminen.

P uijon kamarikuoro juhlii 25-vuo-
tista taivaltaan Marianpäivänä 
Puijon kirkossa. Ohjelma koos-
tuu eri kirkkokuntien Maria-
lauluista. Pääteoksena kuullaan 
John Rutterin Magnificat. Mu-

kana on myös Tahdistin-orkesteri sekä sop-
raano Marjukka Tepponen.

Nuorekkaista aikuisista koostuvassa kuo-
rossa laulaa 28 eri ammateissa toimivaa ko-
kenutta laulun harrastajaa. Kuoron perus-
ti vuonna 1989 kanttori Jorma Hannikainen, 

joka johti sitä kesään 2007 saakka. Nyt joh-
tajana toimii seurakunnan kanttori, musiikin 
maisteri Outi Keskisipilä.

Kuoro laulaa erilaisissa kokoonpanois-
sa monipuolista kirkkomusiikkia ja osallis-
tuu säännöllisesti Puijon seurakunnan tapah-
tumiin. Se on esittänyt keskeisinä teoksina 
muun muassa Mozartin Requiemin, Hän-
delin Messias-oratorion ja Mäntyjärven Sal-
vatin. Kuoro on vieraillut myös Italiassa, 
Saksassa, Unkarissa, Irlannissa ja Virossa. Eku-
meenista yhteistyötä tehdään erityisesti Or-
todoksisen kamarikuoron kanssa.

Taidemusiikilla on kysyntää
Outi Keskisipilä aloitti musiikkiharrastuksen 
6-vuotiaana isosiskonsa innoittamana. Ko-
tiin hankittiin piano ja se veti vastustamatto-
masti puoleensa. Musiikki oli pienessä kylä-
koulussa suosittu harrastus. Harrastus johti 

yliopisto-opintoihin. Outi toimi Puijossa ke-
säkanttorina. ”En silloin arvannut, että seu-
raan esikuvani Jorma Hannikaisen jalanjälkiä 
ja saan johtaa hänen perustamaansa kuoroa”, 
muistelee Outi.

”Jatkan Hannikaisen perinnettä, sillä kuo-
rossa on edelleen samassa suhteessa sekä 
miehiä että naisia. Kuorolaulu on suosiossa,  
enkä ole voinut valitettavasti ottaa kaikkia 
halukkaita mukaan. Sitoutuneet, kokeneet 
laulajat tulevat vuodesta toiseen ahkerasti 
harjoituksiin. He ovat myös innokkaita oppi-
maan uutta ja kehittämään itseään”.

”Iloitsen ennen kaikkea siitä, että tuomme 
monipuolisesti esiin koko kirkkomusiikin rik-
kauden. Viime vuosina ohjelmisto on saanut 
myös kevyempiä sävyjä. Taidemusiikille on 
silti edelleen kysyntää  ja tulevaisuuden ta-
voitteenamme on säilyttää ohjelmiston mo-
nipuolisuus jatkossakin”.

Rakkaus musiikkiin 
yhdistää

Leena Väätäinen ja Mat
ti Anttila ovat pitkän linjan 
kuorolaisia. Kummankin mu-
siikkiharrastus alkoi koulun 
ensimmäisellä luokalla isän 
jalanjälkiä seuratessa. ”Isäni 
lauloi 40 vuotta mieskuoros-
sa, joten haluan jatkaa per-
heemme kunniakasta perin-
nettä”, kertoo Matti.

”Ennen suuria teoksia 
harjoittelemme myös koto-
na. Vaikka ääni ei ole kun-
nossa, tullaan silti mukaan. 
Nytkin penkillä istuu ää-
nettöminä harjoituksia seu-
raamassa kaksi kuorolaista. 
Voiko upeampaa sitoutunei-
suutta olla”, pohtivat Leena 
ja Matti.

”Eri aloilta tulevia ihmisiä 
yhdistää rakkaus musiikkiin. 
Vuosien myötä kuorolaisista 
on tullut hyviä ystäviä keske-
nään. Huippujuttuja ovat tie-
tysti esiintymismatkat. Viime 
vuonna olimme Tallinnassa ja 
tutustuimme siellä norjalai-
seen kuoroon. Tavoitteenam-
me onkin kerätä rahaa Nor-
jan vierailua varten”.

Joululauluja 
keskellä kesää
Puijon kamarikuoro on myös 
tehnyt levyjä. ”Hauska muis-
to viime vuoden kuumal-
ta kesältä on, kun levytimme 
joululevyn keskellä heinä-
kuun helteitä”, Leena ja Matti 
muistelevat. ”Yleensä kesäl-
lä on vapaata harjoituksis-
ta ja sen huomaa. Kun syksy 
lähestyy, on jo pakko pääs-
tä laulamaan yhteisiin harjoi-

tuksiin. Niitä oikein odottaa”.
”On kuin taikaa, kun esitys valmistuu ja 

saamme laulaa yleisön edessä. Se tunne, joka 
onnistuneen esityksen jälkeen on päällä, on 
aivan mahtava”, Matti hehkuttaa. ”Tutkimuk-
set osoittavat, että kuoroharrastus pidentää 
ikää ja ainakin minä aion jatkaa laulamista 
niin kauan kuin ääni kantaa”, Leena lupaa.

MInna SIIKanIVa

Juhlakonsertti 23.3. 
Marianpäivänä 
Puijon kirkossa klo 15

Marianpäivän 
musiikillinen huipennus

tapahtuuMusiikkia

Siilinjärven kirkkokuoro Sola Gratia juhlii 90 vuottaan juhlakonsertissa sunnuntaina 30.3. Siilinjärven kirkossa klo 18 
alkavassa konsertissa kuullaan perinteistä kirkkokuoromusiikkia ja suurten kuorojuhlien ohjelmistoa Sola Gratian, Nuor-
ten kuoron ja kanttorien Vesa Kajavan ja Heini Heiden tulkintoina. Ohjelmistoon kuuluu myös Ahti Sonnisen 100-vuotis-
juhla.

”On kuin 
taikaa, kun 
teos valmistuu

 ”Juhlakonsertti koostuu eri 
kirkkokuntien Maria-lauluista”, 
kertoo Outi Keskisipilä.

”Isäni lauloi 40 vuotta mies-
kuorossa, perinteet velvoitta-
vat”, Matti Anttila toteaa. 

Kesätauon jälkeen on pakko 
päästä laulamaan, sanoo Leena 
Väätäinen.

Kuorossa laulaa yhtä paljon sekä miehiä että naisia.
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Lahjoita leluja lelukirppikselle Yhteis-
vastuun hyväksi Juankosken Marian-
päivän tapahtumaan. Lahjoituksia voi 
tuoda perjantaihin 21.3. asti virka-
aikana Juankosken seurakuntatoimis-
toon, Mäntytie 5.
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Aikaa olla isä
”J

os lapsi pyytää 
päästä syliin, kun 
tulen väsyneenä 
töistä kotiin, mi-
tä vastaan? Jos 
en jaksa ottaa, se 
tilanne meni sii-
nä. Vai annanko 
lapsen olla sylissä 

sen pari minuuttia, jonka hän sylissä viih-
tyy, ja haistella, miltä isi haisee?” Seitsemän 
lapsen isä Antti Sallinen taistelee perhear-
jessaan ajasta ja olemisesta. Kun oma työ 
vaatii liikkumaan ja perheenjäsenten erilai-
set aikataulut on hoideltavana, vuorokau-
den tunnit jaetaan viivoittimella.

”Valitsenko omat kaverit vai omat po-
jat?” Sallinen kysyy itseltään. Hänen mieles-
tään isän osa on rajata omaa aikaansa las-
ten hyväksi. Kun omat pojat ovat kasvaneet 
vauva-ajasta ja äidin välittömän läheisyy-
den tarpeesta kouluikään, isä Sallinen on al-
kanut ottaa heidät mukaan metsästämään, 
kalastamaan ja keräämään tatteja. Side isän 

kanssa on alkanut kasvaa oikein kunnolla. 
Valtteri (9) ja Eemil (7) Sallinen kertovat 
silmät loistaen muistoja niin sorsa- ja jänis-
metsältä kuin uistelu- ja tuulastusmatkoilta. 
”Lähden harrastuksiin lasten ehdoilla”, Antti 
Sallinen selittää. Silloin ajan ja suorittamisen 
kanssa juoksu menettää merkityksensä.

”Pojille isän kanssa olo arjen keskellä on 
erityisen tärkeää, mutta suhde ei ole mikään 
itsestäänselvyys. Ja eihän maailmassa ole ke-
hitystä ilman vuorovaikutusta.”

Antti Sallinen pohtii perheen paikkaa ny-
ky-yhteiskunnassa. ”Perhettä perussolu-
na tunnutaan ajavan vähemmistöasemaan. 
Ovatko lapset tulevaisuuden sijoitus vai me-
noerä? Onko lapselle parempaa kuin koti ja 
vanhemmat?”

Perheen arvostamisen ohella Sallinen ha-
luaa opettaa jälkikasvulleen toisten kunni-
oittamista. ”Joskus tuntuu, että tänä aika-
na pidetään ihannoitavana kyynärpäät edellä 
menemisen opettamista myös lapsille. Isänä 
yritän kasvattaa lapsista periksi antavia sopi-
vissa määrin.”

Suhdetta syvemmäksi 
kesäleirillä
Viime kesänä kuopiolainen Sallinen toteut-
ti siilinjärveläisen ystävänsä Jukka Markka
sen kanssa yhteisen unelmansa: isien ja poi-
kien yhteisen leirin. ”Jukan kanssa mietittiin 
isien ja poikien yhteistä aikaa. Onko se hy-
vä, jos perheen arki menee vain monessa eri 
harrastuksessa kuskaamiseen ja kentän lai-
dalla huutamiseen?” Tai siihen, että isä nik-
karoi autotallissa sillä aikaa, kun poika pelaa 
tietokoneella. 

Syntyi viikonloppu, johon ei huolittu tie-
totekniikan härveleitä vaan niiden sijaan jou-
sipyssyjä, jalkapalloja, kanootteja ja vaskoo-
leja. ”Jousiammunta oli parasta. Ja jalkapallo. 
Isän kanssa suunnistettiin luontorasteilla” 
Sallisen pojat Valtteri ja Eemil muistavat. ”Ei 
pureksittu mitään valmiiksi, vaan jokainen it-
se teki leirinsä. Isät saivat oppia pojilta ja po-
jat isiltä”, Antti Sallinen kertoo. Olennaista oli 
pyristellä pois suorituksista ja ottaa aikaa yh-
dessä olemiseen.

Yli sata osallistujaa koonnut leiri toi yh-

teen isiä, enoja, ukkeja ja kummeja sekä 
eri-ikäisiä poikia – niistäkin perheistä, jois-
sa ei arkena isää ole. Kolmen perheen or-
ganisoimana ja seurakunnan ja muiden yh-
teistyökumppanien tuella toteutettu leiri 
toi yhteiseen aikaan elämyksiä paloautosta 
kauppa-autoon, polttopallosta jalkapalloon 

Antti Salliselle on tärkeää raivata aikaa omille lapsille. Kuvassa mukana pojista Valtteri, Joona ja Eemil.

Perheitä tukevaa toimintaa Kuopiossa ja Siilinjärvellä
Seurakuntien toiminta
(www.kuopionseurakunnat.fi, www.siilin-
jarvenseurakunta.fi)

 ✚ päiväkerhot, perhekerhot, taidetiistai
 ✚ leirit, retket 
(mm. hiihtoloma, syysloma)

 ✚ koululaisten iltapäivätoiminta ja ker-
hot, kesistoiminta

 ✚ perhekirkot, perheen pyhäpäivät
 ✚ vauvakutsut

Perheasiain neuvottelukeskus ja 
seurakuntien diakonia- ja perhetyö

 ✚ aikuisille tukea parisuhteeseen ja per-
heeseen keskusteluin ja vertaisryhmissä

Kunta ja kaupunki 
(www.kuopio.fi, www.siilinjarvi.fi)

 ✚ neuvola, päivähoito, esiopetuskasvatus- 
ja perheneuvola, lastensuojelu

 ✚ terveyspalvelut
 ✚ lapsiperheiden kotiapu
 ✚ Jelppari-tukihenkilötoiminta 
(www.facebook.com/jelpparit/info)

Ensi- ja turvakotienliitto 
(www.ensijaturvakotienliitto.fi/kuopio)

 ✚ lapsiperheiden tukihenkilötoiminta
 ✚ doula-synnytystukihenkilö
 ✚ vertaistukitoiminta

MLL Kuopio
(kuopio.mll.fi, siilinjarvi.mll.fi)

 ✚ perhekahvila, isä-lapsitoimintaa, 
äitiklubi

 ✚ synttäritoiminta
 ✚ muskareita vauvoille, lapsille, perheille
 ✚ kerhot ja vertaisryhmät
 ✚ lastenhoitoapua

Kuopion ensikotiyhdistys 
(kuopionensikotiry.net)

 ✚ Kehrävä-ryhmät
 ✚ Baby blues -toiminta

Yhden vanhemman perheiden liitto 
(www.yvpl.fi)

 ✚ infotilaisuuksia, vertaistukea, ryhmiä

Pelastakaa lapset ry 
(www.kuopio.pelastakaalapset.fi)

 ✚ tukihenkilötoiminta

Kuopion kriisikeskus 
(www.kuopionkriisikeskus.fi)

 ✚ keskusteluapua

SPR-toiminta Kuopiossa ja Siilinjärvellä 
mm. ystäväpalvelu nuorille

Muut järjestöt ja seurat

King’s Kids (www.kingskidskuopio.net)
 ✚ liikunnallista ja kristillistä toimintaa 
lapsille ja perheille Vuorilinnassa Vuo-
relankatu 5–7 B

VireTori Savon ammatti-ja aikuis-
opiston sekä Savonia amk:n opiske-
lijatoimintaa (puh. 044 785 8787)

 ✚ palveluja perheille
 ✚ ohjelmalliset synttärit
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”Istutaan koko perhe kaikessa rauhassa ruokapöydän äärellä ja jutel-
laan. Ihan sama mistä puhutaan, kerrotaan vaikka tarinoita. 
Jos tämä osataan, perheelle voidaan ennustaa hyvää tulevaisuutta.”

N
äin kertoo kasvatustie-
teen tohtori Jouko Hut
tunen Isyyden monet 
kasvot -seminaarissa 
keskusseurakuntatalol-
la. Hän on tutkinut per-
heen elämää ja isyyttä 

neljä vuosikymmentä, joten hän tietää mis-
tä puhuu.

”Suomalaiset isät ovat nyt kirjavampaa 
sakkia kuin koskaan”, Huttunen kertoo. Uu-
denlaista osallistuvaa, äidin kanssa tasa-ar-
voista vanhemmuutta edustava hoivaavien 
isien joukko kasvaa koko ajan. He sitoutuvat 
perheeseensä ja osallistuvat vanhemmuu-
teen ihailtavasti.

”Perhevapaat käytetään, ylitöihin ei läh-
detä ja vapaa-aika vietetään kotona. Hoi-
vaisät ovat lasten ja koko yhteiskunnan kan-
nalta aivan upea asia”, Huttunen iloitsee.

Isä poissa
Toiseen ääripäähän Huttunen sijoittaa pois-
saolevat isät, joiden henkinen energia kuluu 
työhön, viihteeseen ja väsymykseen. Lapsi 
kokee silloin, ettei hänellä ole isää. Kun lapsi 
näkee, että isän sydän on aivan muualla, tä-
mä ei enää yritäkään lähestyä isäänsä.

Vanhan ja uuden välimaastossa taiteile-
vaa joukkoa Huttunen kutsuu osallistuviksi 
isiksi. He yrittävät olla lastensa kanssa, mut-
ta mielessä painaa myös elatuksen murheet 
ja halu edetä uralla.

Kahdella tuolilla ei ole helppoa istua. 
Osallistuvat isät saattavat tuntea riittämät-
tömyyttä molemmilla rintamilla, kotona ja 
työelämässä.

Työ syö miestä
Kun Huttuselta kysyy, minkälaiset asiat te-
kevät isyyden vaikeaksi, hän naurahtaa su-
rumielisesti. Työelämä kehittyy jatkuvasti 
kovempaan suuntaan. Työssä käyvää miestä 
vaaditaan sitoutumaan työhön vähintään 
yhtä lujasti kuin isyyteen.

Tilannetta vielä pahentavat jatkuvat yt-
neuvottelut. Kaikki ovat varpaillaan pelätes-
sään menettävänsä työnsä. Niinpä työhön 
sitoudutaan entistäkin voimakkaammin, 
vaikka se ei olisikaan isien perimmäisten ar-
vojen mukaista.

”Mahdoton yhtälö stressaa miehiä”, Hut-
tunen toteaa.

Kaikki minulle
Huttunen tunnistaa minäkeskeisyyden li-
sääntymisen. Nuoret miehet ovat päässeet 
koulutuksen kautta menestyksen vihreälle 
oksalle. Harrastukset ovat tyylikkäitä ja me-
neviä. Elämästä halutaan saada irti mahdol-
lisimman paljon.

”Miten tämä sopii isyyteen? Isyyshän on 
uhrautuvaa ja näennäisesti tuottamatonta 
toimintaa”, Huttunen pohtii. ”Se vaatii nöyr-
tymistä, omastaan luopumista, antamista, 
toisen hoivaamista. Nuorille miehille ja nai-
sille taas tarjoillaan aivan toisenlaista minä-
keskeistä ihmiskuvaa.”

”Näen punaista kun luen haastattelun 
extreme-urheilijamiehestä, joka tekee si-
tä sun tätä näyttävää”, Huttunen kertoo. 
”Melkein aina heitä odottaa kotona vaimo 
ja kaksi pientä lasta. Miksi ihmeessä mies 
ajoittaa urotekonsa juuri tähän elämänkaa-
rensa vaiheeseen? Tärkeämmät haasteet 
kun löytyvät kotoa.”

”Miten nykyään suhtaudutaan niihin, 
jotka haluavat nuorena naimisiin? Ei suo-
sitella”, Huttunen kertoo. ”Kouluttautukaa 

ensin. Hankkikaa työpaikka. Lapsi sopii me-
nevään perheeseen vasta kun vanhemmat 
ovat nelikymppisiä.”

Pakko näyttää hyvältä
Uusimpana ilmiönä Huttunen nimeää esit-
tävän tai suorittavan isyyden mallin. Kai-
kessa menestynyt mies haluaa olla myös 
tyylikäs superisä. Isyys sinänsä ei häntä kiin-
nosta, vaan se, miltä hän näyttää ulospäin.

Perhe-elämästä tulee hänelle lavaste hy-
vältä näyttämisen projektissaan. Hän on 
mestari luomaan tarinoita ja mielikuvia hie-
nosta isyydestään.

”Eikö meillä ollutkin kivaa”, hän kyse-
lee lapseltaan, koska haluaa kehupalautet-
ta itselleen. Isyys on hänelle suoritus ja rooli, 
niin kuin moni muukin asia elämässä.

”Sanokaa minun sanoneen, tämän tyyp-
pinen isyys tulee lisääntymään”, Huttunen 
ennustaa. ”Heistä tulee vielä kova haaste 
ammattiauttajille. Tämä uusi isien rotu kun 
tietää, miten homma hoidetaan”.

”Tällainen mies toki tuo vipinää perhee-
seen. Hän on hauska isä lapselleen, mutta 
ei välttämättä kovin empaattinen. Hän kun 
tavoittelee pohjimmiltaan vain oman egon 
pönkittämistä, ei lapsen etua.”

Kotoilu kunniaan
Huttunen unelmoi toisenlaisesta isyydestä. 
Eräänä aamuna isät heräävät hieman ennen 
lapsiaan ja päättävät, etteivät lähde tänään 
mihinkään, vaan viettävät aikansa lapsensa 
kanssa. He pyytävät pankista asuntolainaan 
joustoa, vähentävät työtuntejaan ja ottavat 
puolen vuoden sapattivapaan.

Lasten kanssa eläminen voisi jopa pa-
rantaa miehiä. Lapset kun ovat luonnos-
taan positiivisia ja iloisia. Heillä on joka päi-
vä monenlaista kivaa.

”Monelle isälle tällainen lapsen maail-
ma on vierasta. He suorittavat iltasadun, 
mutta eivät itsekään ymmärrä, miksi lap-
sen kanssa oli niin mukava olla. Kunpa isät 
pääsisivät mukaan lasten iloiseen tässä ja 
nyt elämään ja suorastaan juopuisivat sii-
tä”, Huttunen toivoo.

Kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttu-
nen piti Isyyden monet kasvot -koulutus-
päivän keskusseurakuntatalossa.

KarI KuuLa

Aja hiljaa isi

”Kunpa isät pääsisivät mukaan 
lasten iloiseen tässä ja nyt elämään”, 
toivoo Jouko Huttunen. 
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”Leiriviikonloppuun ei huolita mukaan tietotekniikan härveleitä”, painottaa Antti Sallinen.

ja keittiön perunateatterista leirinuotion 
herkkuihin. Leirillä huuhdottiin myös kultaa, 
mutta paras kulta hehkui yhteydestä: ”Suurin 
palkkio olivat poikien ilmeet ja hymyt.” En-
si kesän loppuun sama leiripaikka Outokum-
musta on jo isille ja pojille varattu.

SInI-MarJa KuuSIpaLo
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Maria Herran äiti

M aailman kristillisissä kir-
koissa Marialle, Jee-
suksen äidille, osoite-
taan laajalti huomiota 
ja kunnioitusta.  Mutta 

mitä me oikeastaan tiedämme Mariasta? 
Hän oli kotoisin Galileasta, Nasaretin 

pikkukaupungista. Hän oli nuori ja kih-
loissa Joosefin kanssa.  Maria uskoi Ju-
malaan ja tahtoi olla hänelle kuuliainen. 
Hän suostui rohkeasti maailman Vapah-
tajan äidiksi. Raamatunteksteissä hän 
paljastuu myös rauhalliseksi mietiskeli-
jäksi, joka kätkee asioita 
sydämeensä ja pohdiske-
lee niitä.

Luukkaan evankeliu-
missa kerrotaan, kuin-
ka Maria lähti Elisabetin 
luokse Juudean vuoriseu-
dulla sijaitsevaan kaupun-
kiin, sukuloimaan kol-
meksi kuukaudeksi eli 
lähes Johannes Kastajan 
syntymään asti.  Hän liik-
kui rohkeasti yksin. Elisa-
betia ja Mariaa, näitä kah-
ta hyvin eri-ikäistä naista 
yhdisti sukulaisuuden li-
säksi poikkeuksellinen 
raskaus ja yhteinen ilo 
lapsistaan. 

Marianpäivän tekstien 
valossa voisimme ajatel-
la vaikkapa Marian roh-
keutta, kun hän riskeis-
tä huolimatta otti vastaan 
suuren tehtävän, alkoi val-
mistautua siihen sukulai-
sensa Elisabetin tukema-
na, kasvoi vastuuseen ja 
täytti paikkansa Jumalan 
suunnitelmassa.

Mikä mahtaisi olla 
meidän paikkamme maa-
ilmassa ja Jumalan suu-

ressa suunnitelmassa? Millaisia asioita 
se sisältäisi? Kun Maria suostui maail-
man Vapahtajan äidiksi, Jumalan rakka-
us saattoi tulla ihmisten osaksi! Kun Jee-
sus eli toisten ihmisten keskellä, kertoi 
Jumalan valtakunnasta, kuunteli ihmis-
ten huolia, paransi sairaita, auttoi heik-
koja, antoi syntejä anteeksi, silloin ihmi-
set tajusivat, että Jumala rakastaa heitä. 
Tuo Jumalan rakkaus oli silloin heidän 
keskellään Jeesuksen mukana!

Jumalan suunnitelma osoittaa tä-
näänkin kohti toista ihmistä! Hänen 

suunnitelmansa, jonka hän 
tuo kotiovellemme, ei ai-
noastaan tuo hänen rakka-
uttaan luoksemme. Hänen 
rakkautensa ei kulje katua 
vain yhteen suuntaan. Me 
olemme saaneet armon, 
siis Jumalan rakkauden 
osaksemme Marian tavoin 
voidaksemme viedä si-
tä rakkautta toiseen suun-
taan, toisille ihmisille!

Meidät kaikki on siis 
kutsuttu Jumalan rak-
kauden viestinviejiksi tä-
hän maailmaan. Siinä teh-
tävässä usko ja Jumalan 
tahtoon suostuminen on 
tärkeintä! Ehkä mekin voi-
simme Marian tavoin to-
della tehdä Jumalan anta-
mia tehtäviä!

Marian esimerkki roh-
kaisee meitä antamaan it-
semme Jumalan käyttöön. 
Silloin hänen armonsa ja 
rakkautensa leviää kaikki-
alle tuoden keskellemme 
iloa, valoa ja toivoa!

peKKa nIeMInen 
kappalainen, 

puijon seurakunta

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Paastonajan ehtoollinen 
ke 19.3. klo 18.
Perjantaimessu pe 21.3. 
klo 19.
Lauantaituokio ”Sonaat
ti” la 22.3. klo 15. Johanna 
Isokangas, urut.
Marian ilmestyspäivän 
perhemessu su 23.3. klo 
10. Saarna Marjo Partti-
maa, liturgia Lauri Kastari-
nen, kanttorina Anna Ko-
sola ja urkurina Anu Pulk-
kinen. Varhaisnuorisolei-
riläiset.
Sanan ja rukouksen ilta 
su 23.3. klo 18. Seppo Jun-
tunen. Laulu Jaana Pöl-
länen, säestää Ville Uu-
sitalo.
Paastonajan ehtoollinen 
ke 26.3. klo 18.
Perjantaimessu pe 28.3. 
klo 19.
Lauantaituokio ”Variaa
tioita” la 29.3. klo 15. Anu 
Pulkkinen, urut.
Messu su 30.3. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, 
liturgia Ilpo Rannanka-
ri, kanttorina Pekka Leske-
lä ja urkurina Anu Pulkki-
nen. Tuomiokirkon kama-
rikuoro.
Lukaspassio su 30.3. klo 
18. Taideyliopiston Sibe-
lius-Akatemian Kuopi-
on ja Helsingin yhdistetty 
kamarikuoro, joht. Heik-
ki Liimola. Orkesteria joh-
taa Timo Kiiskinen. Va-
paa pääsy.
Paastonajan ehtoollinen 
ke 2.4. klo 18.

KESKUS
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Paastonajan aamuruko
us paastonaikana joka ar-
kiaamu klo 8–8.15 seura-
kuntasalissa.
Minna Canthin päivän 
yhteisvastuukahvila ke 
19.3. klo 10–18. Kahvila, 
kirpputori, arpajaiset, kir-
jakirppis, YV-tuotemyyn-
ti. Klo 10 Aamuhartaus, 
pastori Lauri Kastarinen. 
Klo 12 Hetki yhteislaululle, 
Markku Heikkonen. Klo 
13 lausuntaa, Tuula Kyy-
rönen ja Ilmi Sutinen. Klo 
14 Pientä Soittoa, Mat-
ti Järveläinen ja Esa Sihvo-
nen. Klo 15 Minna Canth 
ja uskonto, Sirkka Sinkko-
nen. Klo 16 Hetki musiikil-
le, Sami Mönkkönen. Klo 
17 arvonta.
Keskikaupungin palvelu
piiri ke 19.3. klo 13 kerho-
huone Eetu, Suokatu 22 C.
Kuopion Virsikuoron 
kahvikonsertti su 23.3. 
klo 14. Kuoroa johtaa 
Hanna Pishro. Yksinlau-
lua Valtteri Tuomikoski ja 
Hanna Pishro. Puhe Ilpo 
Rannankari. Ohjelma 10 €, 
sisältää kahvitarjoilun.
Raamattupiiri ti 25.3. klo 
17 kerhohuone Aaron, 
Suokatu 22 C 2. krs.
Eläkeläisten virkistyspäi
vä ke 26.3. klo 11. Raamat-
tutunti ”Herran palvelija-
tar” Satu Karjalainen. Lou-
nas ja kahvi 6 €.
Israelilainen lounas la 
29.3. klo 13. Lounaan hin-
ta 17 €. Tuotto Evankeli-
oimistyöhön Israelissa ja 
Petroskoissa.
Keskikaupungin palvelu
piiri ke 2.4. klo 13 kerho-
huone Eetu, Suokatu 22 C.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma–to klo 11–15. 
040 4848 272
Viriketuokio torstaisin 
klo 13.
Papin päivä ti 25.3. klo 13. 
Virpi Soveri.
Lähetyspiiri ma 31.3. klo 
16. Vieraana Botswanan 
lähetti Iiris Kontra.
Raamattutuokio ti 1.4. 
klo 13.

LÄHETYS
Kotien / keskiviikon lä
hetyspiiri ke 19.3. klo 13 
Hilkka Lätillä, Myllykatu 
12 as 19.
Kotien / keskiviikon lä
hetyspiiri ke 2.4. klo 13.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun
takerho to 20.3. klo 13 Tä-
tilässä.
Marian ilmestyspäivän 
messu su 23.3. klo 10 Täti-
lässä. Marjo Parttimaa ja 
Anu Pulkkinen.
Hiljaisuuden talo ilta ”...
ja yhdessä paastotkaam-
me” ke 2.4. klo 18
Vanhassa pappilassa (Ku-
ninkaank. 12).

PERHETYÖ
Perhekerho ti 25.3. klo 
9.30. klo 9.30–11 ”Jokapäi-
väinen leipämme”, ti 1.4. 
klo 9.30–11 ”Hassutellen”. 
Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri Pou
kamassa ma 31.3. ja ma 
14.4. klo 18–20.30. Sauna 
ja iltapala 4 €.

KASTETUT
Aku Aaron Miettinen, 
Viena Silja Selena Ka-
mula, Jere Sakari Vartiai-
nen, Kaarlo Veikko Vihto-
ri Airas.

KUOLLEET
Hilja Esteri Niskanen 97 v, 
Eeva Sofia Mönkkönen 
96 v, Hertta Sylvia Auro-
ra Raunio 96 v, Eine Elisa-
bet Merentie 92 v, Kyllikki 
Katariina Kekäläinen 91 v, 
Toivo Hautaniemi 89 v, 
Aili Mirjam Mielonen 
89 v, Lea Savolainen 87 v, 
Toini Eliina Hautaniemi 
87 v, Kaarlo Henrik Au-
vinen 87 v, Pertti Sep-
po Paakkanen 86 v, Lai-
na Mirjam Raappana 85 v, 
Niilo Johannes Puustinen 
81 v, Ritva Anja Kaarina 
Ranta 74 v, Hannu Pekka 
Kekkinen 63 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Perhemessu su 23.3. klo 
10. Saarnaa Anu Kiviranta, 
liturgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Leila Savolai-
nen, Jarkko Maukonen ja 
Luomuskuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen lou-
nas, arpajaiset ja myyjäiset 
yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 30.3. klo 10. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Anu Kiviranta, 
kanttorina Ossi Jauhiai-
nen, seniorikuoro.
Tuomasmessu su 30.3. klo 
18. Saarnaa pastori Hannu 
Nyman, Kansan Raamat-
tuseura. Klo 16 seurakun-
tasalissa luento ”Herätys-
liikkeet – kirkon voimava-
ra” Hannu Nymanin luen-
to Kansan Raamattuseu-
rasta. Messussa mukana 
myös seurakuntayhtymän 
nimikkolähetti Iiris Kont-
ra. Iltateellä kuvaterveisiä 
Botswanasta.

messä ja Lehtoniemessä 
keskiviikkoisin.

KASTETUT
Pietu Antero Herman Hy-
värinen, Aamu Kiira Auro-
ra Siiskonen, Ville Joona-
tan Tolonen, Nella Kaari-
na Palo, Elmo Oliver Ron-
kainen, Alarik Johannes 
Lepola, Eevi Aino Alek-
sandra Malo, Kalle Tapa-
ni Piippo.

KUOLLEET
Salme Mirjam Kiiski 92 v, 
Tyyne Marjatta Keinänen 
90 v, Ellen Tellervo Paader 
89 v, Helvi Johanna Halo-
nen 89 v, Pirjo Kaarina Sal-
kosalo 75 v, Sisko Tarja Tel-
lervo Kokkonen 69 v, Kalle 
Pertti Juhani Jälänne 69 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 23.3. klo 10. Li-
turgia Matti Pentikäinen, 
saarna Sirpa Nummenhei-
mo ja kanttorina Anna-
Mari Linna.
Messu su 30.3. klo 10. Li-
turgia Sirpa Nummenhei-
mo, saarna Anna-Maija 
Hella, kanttorina Richard 
Nicholls, Dolce Minores ja 
käsikellokerholaiset.
Kallaveden kirkon raa
mattupiiri ma 31.3. klo 18. 
Vastuuhenkilönä Jarmo 
Oksanen.

MUUTA
Perheiden ulkoilutilai
suus kirkon takapihalla 
su 23.3. klo 16. Ohjelmas-
sa: Hartaus,Matti Penti-
käinen ja Richard Nicholls, 
Kallaveden päiväkerholai-
set ohjaajineen. Lippiuk-
ko hyppykisat, makkara- 
ja mehutarjoilu. Tuo oma 
minilippiukko mukanasi.
Perheraamattupiiri su 
23.3. klo 16.30 kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen 050 
5251 012.
Miesten Raamattupii
ri to 27.3. klo 18.30. Jyn-
känvuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22). Piiris-
tä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Ystäväpiiri varttuneille 
torstaisin klo 12–13.30 ker-
hopäädyssä.
Toiminnan miehet per-
jantaisin klo 13–15 takka-
huoneessa.
Seminaari nuorten van
hemmille la 22.3. klo 11–
15. Löydä vahvuutesi äiti-
nä, isänä ja isovanhem-
pana. Perheterapeut-
ti sosiaalityönte-
kijä Misan Zillia-
cus. Ilmoittautumi-
set 040 4848 327. 
Järjestäjänä Kuo-
pion Valkonauha ry 
ja Kallaveden seura-
kunta yhteistyössä 
Agricola-opintokeskuk-
sen kanssa.
Juttutupa työikäisille 
maanantaisin klo 12–13.30. 
Avoin kohtaamispaikka 
työikäisille työelämän ul-
kopuolella oleville.
Messu su 30.3. klo 16. 
Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 
2.4. klo 18 takkahuo-
neessa.

MUUTA
Donkkis Big Night toi

mintailta pe 21.3. klo 18–
20. Vapaa pääsy. Lisätie-
toja www.donkki.net tai 
Cecilia Kurkinen 050 381 
4459. Järjestäjänä Kansan-
lähetys.
Sanasta suuntaa elä
mään raamattupiiri tiis-
taisin klo 18.30 Jaakkosilla, 
osoitteessa Pitkäsiima 15. 
Piiristä vastaa Merja-Riitta 
Jaakkonen 040 557 3285.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Marianpäivän perhe
kirkko su 23.3. klo 13. Rai-
li Rantanen ja Mari Vuo-
la-Tanila.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 23.3. klo 10. Mik-
ko Väisänen, Anne Ke-
ränen ja Marjo Tolonen, 
laulu.

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ti 
25.3. klo 17.45–21, Hirvijär-
ven leirikeskus. Erähenki-
nen ilta, Tauno Salmi.
Airakselan varttuneen
väen kerho to 27.3. klo 
12.30 Alli Saksmanilla, Ai-
rakselantie 800.
Rukoushetki to 27.3. klo 
13 Jaakkolassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtollishetki to 27.3. klo 
14 sairaalassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Miesten saunailta to 27.3. 
klo 17.30 Ilkka Rissasel-
la, Tervarinteentie 20, Sy-
vänniemi.
Rukoushetki pe 28.3. klo 
13.15 Marinpihassa. Tuu-
la Makkonen ja Anne Ke-
ränen.
Rukoushetki pe 28.3. klo 
14 Ainolassa. Tuula Mak-
konen ja Anne Keränen.
HautolahtiPunnonmä
ki kinkerit su 30.3. klo 13 
Suvi ja Jarmo Vainikaisel-
la, Jouhtenisentie 206. Ai-
heena Pyhä kolminaisuus. 
Kinkerivirret: 132 ja 133.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Kirkonkylän kinkerit su 
23.3. klo 14. Aiheena Pyhä 
kolminaisuus. Kinkerivir-
ret: 132 ja 133.
Iltakirkko su 30.3. klo 18. 
Mikko Väisänen, Anne 
Keränen ja Leena Kumpu-
salo, laulu.
Lasten puuhailta 
4–6vuotiaille ma 31.3. 
klo 17. Ilmoittautumi-
nen tekstiviestillä (lapsen 
nimi, ikä ja huoltajan tie-
dot) 28.3. klo 16 mennes-
sä, Tuija Soini 040 4848 
543. Ryhmään mahtuu 15 

lasta. Ohjaajina Tuija Soini 
ja Mari Paukkonen.
Naisten hyvänolon ilta 
to 3.4. klo 17. Naisen tie 
pääsiäiseen. Yhdessäoloa 
ja iltapala.

NUORET
Nuortenillat ti 25.3. ja 1.4. 
klo 17.30 Kallaveden kir-

kolla. Iltojen aiheet: 25.3. 
Marian ilta ja 1.4. Rakkau-
den ilta.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maa-
nantaisin (parilliset viikot) 
klo 18–20 Petosen seura-
kuntatalolla. Hiljaisella vii-
kolla (14.4) ei askarteluja.

DIAKONIA
Leväsen kammari ma 
26.3. 12.30–14. Ilosta aivo-
voimistelua, Arja Mieli-
käinen.
Hyvän hoidon päivä ke 
26.3. 10.30–14.30 Rytkyn 
leirikeskuksessa. Ilmoit-
tautuminen diakoniatoi-
mistoon 040 4848 332 ma 
klo 9–10. Voit jättää myös 
viestin vastaajaan.
Yhtymän yhteinen lä
himmäisten koulutus la 
5.4. klo 9.30–14.30 Män-
nistön Pyhän Johanneksen 
kirkolla, Kellolahdentie 8. 
Päivän ohjelman aihee-
na mm.”Seksuaalisuus – 
iloa ja murhetta elämän-
kaaressa”, erityistason sek-
suaali- ja psykoterapeut-
ti Liisa Laitinen. Ilm. 28.3. 
mennessä Maarit Kirkisel-
le 040 4848 369.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Petosen 
seurakuntatalo: tiistai-
sin klo 9.30–11. Valohar
ju: tiistaisin klo 9.30–11. 
Kallaveden kirkko: keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Jyn
känvuoden kerhohuo
ne: (Isännäntie 22) keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Kur
kimäki, Kurkipirtti: keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Ryt
kyn leirikeskuksessa ker-
ran kuussa keskikiikkoi-
sin 26.3., 23.4. ja 7.5. klo 
9–11. Karttulan seura
kuntakodilla maanantai-
sin klo 9.30–11 Syvännie
men pappilassa tiistaisin 
klo 9.30–11. HUOM Per
hekerhot eivät kokoon
nu viikoilla 14 ja 15.
Taidetiistai ti 25.3. ja 1.4. 
klo 9.30–11.30 tai klo 13–
15. Tervetuloa koko per-
he taiteilemaan Kallave-
den kirkon kerhotiloihin 
(Rauhalahdentie 21). Ota 
mukaan taiteiluun sopivat 
vaatteet ja omat eväät. Ai-
heena Kevättuulet.
Keväinen perheleiri Ryt
kyllä 11.–13.4. Ulkoilem-
me, leikimme, askarte-
lemme, saunomme ja hil-
jennymme yhdessä tois-
ten perheiden kanssa. Lei-
rin hinta 40 €/aik ja 16 €/
lapsi. Maksualennusta voi 
tiedustella alueensa dia-
koniatoimistosta. Ilm. 040 
4848 364 tai sähköpostilla 
sirpa.nummenheimo@evl.
fi. Etusija ensikertalaisil-
la ja Kallaveden srk:n alu-
eella asuvilla. Leirille pää-
systä ilmoitetaan kirjeitse 
vkolla 13

PIIRIT
Niemisjärven olotila to 
27.3. klo 11.30–13 Niemis-
järven kylätalolla. Alueen 
kotisairaanhoitaja Aino 
Loikas esittelee kotipalve-
luja. YV-arpajaiset.
Haminalahden työseu
ra ma 31.3. klo 18.30 Inke-
ri Koposella, Korvahar-
ju 287.
Rytkyn lähetyspiiri ti 1.4. 
klo 18 Elvi ja Esko Mietti-
sellä, Siltapuru 297. Matti 
Pentikäinen.

KASTETUT
Veeti Eemeli Valdemar Rä-
sänen, Amanda Elsa Sofia 
Kautovaara, Jade Mirjam 
Olivia Ruuska, Ninni Iida 
Janessa Ryynänen, Aada 
Helmi Maria Mikkonen, 
Arttu Matias Houtsonen, 
Artur Matias Lyyra, Eeme-
li Onni Markkanen, Len-

ni Aleksi Pöntinen, Adelia 
Isabella Kaisto, Peetu Jare 
Petteri Tiainen, Tilda Bea-
ta Perkkiö, Eino Veli Ma-
tias Salia, Luca Julius Sa-
muel Reponen, Nea Emi-
lia Ritanen, Minttu Meri 
Linnea Kurkinen, Annika 
Alma Eliisa Koskinen, Ossi 
Johannes Kinnunen, Hem-
mo Jarmo Tapani Krö-
ger, Rene Allan Christian 
Blomberg, Jaakko August 
Iisakki Huotari, Jimi Hen-
rik Saksman, Mikael Mark-
ku Olavi Pääkkönen, Iik-
ka Risto Ilmari Hirvonen, 
Inka Hilla Tähtivaara.

KUOLLEET
Helvi Pirskanen 91 v, Syl-
vi Eskelinen 90 v, Lauri Ka-
levi Karhunen 80 v, Sei-
ja Kaarina Karttunen 73 v, 
Seija Sinikka Rissanen 71 v, 
Martti Antero Koskenlai-
ne 59 v.

männistö

PYHÄN 
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Marianpäivän messu su 
23.3. klo 10. Saarna Sanna 
Husso, liturgia Aulikki Mä-
kinen, kanttorina Tintti 
Tinkala. Kirkkokuoro.
Vauvakirkko su 23.3. klo 
16. Sanna Husso, Aulik-
ki Mäkinen, Tintti Tinka-
la. Tarjoilu.
Leipäsunnuntain messu 
su 30.3. klo 10. Saarna Iiris 
Kontra, liturgia Heikki Hy-
värinen, kanttorina Heikki 
Mononen. Nuorten laulu-
ryhmä. Iiris Kontran tulo-
juhla, leipäkahvit ja leivän 
myyntiä.
Kalakukko Wind Bandin 
konsertti su 30.3. klo 16.
Keskustelutilaisuus seu
rakuntavaaleista ja eh
dokasrekrytoinnista ti 
1.4. klo 17.30.

NUORET
Kolmikannan rippikou
lun perheilta ke 19.3. klo 
17 Pyhän Johanneksen kir-
kolla.
Törmälän rippikoulun 
perheilta ti 25.3. klo 17 Py-
hän Johanneksen kirkolla.

MUSIIKKI
Laula, leiki, liiku la 29.3. 
Pyhän Johanneksen kir-
kolla. Lapsikuorojen kon-
sertti klo 16, jonka jälkeen 
puuhaa koko perheelle. Il-
tapala.

LÄHETYS
Lähetyspäivä to 27.3. klo 
12–14. Vieraana Botswa-
nan lähetti Iiris Kontra. 
Ukintupa kahvittaa klo 11.

DIAKONIA
Yhtymän lähimmäispal
velun jatkokoulutus la 
5.4 klo 9.30–14.30 Pyhän 
Johanneksen kirkolla lä-
himmäistyössä toimivil-
le ja lähimmäistyöstä kiin-
nostuneille. Aiheena mm. 
Seksuaalisuus – iloa ja 
murhetta elämänkaaressa, 
erityistason seksuaali- ja 
psykoterapeutti Liisa Laiti-
nen. Ilmoittautuminen vii-
meistään 28.3. Anne-Ma-
rille 040 4848 406.
Elämää etsimässä kerho 
to 27.3. klo 14.30–16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-
salissa. Iiris Kontra.

MUUTA
Messu su 23.3. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Saarna San-

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Herätysliikkeet – kirkon 
voimavara?! su 23.3. klo 
16 seurakuntasalissa. Van-
hoillislestadiolaisuus, prof. 
Hannu Mustakallio, Olli 
Rantala. Su 30.3. klo 16 
Kansan Raamattuseura, 
Hannu Nyman, Anja Ko-
mulainen.
Diakonia ja lähetyspiiri 
ti 25.3. klo 12 uusi neuvot-
teluhuone, B-rappu.
Kirjallisuuspiiri to 27.3. 
klo 14 kerhohuone 1. Kir-
ja: Anne Tyler, Jää hyväs-
ti. Yht. henk. Aino Mikko-
nen 040 7071 499.
Varttuneenväen päivä
piiri ti 1.4. klo 11. seura-
kuntasalissa. Ateriamaksu 
4 €. Vieraina Koitto mu-
siikkiryhmä, hengellisiä 
lauluja ja virsiä.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Miestenpiiri Neulamä
essä ma 24.3. klo 18 takka-
huoneessa. Miehille tar-
koitettu keskustelupii-
ri, joka kokoontuu kerran 
tai kaksi kertaa kuukau-
dessa läsnä olevien toi-
vomuksen mukaan. Tule 
rohkeasti ja avoimin mie-
lin mukaan vapaamuo-
toiseen toimintaan. Yht. 
henk. Toimi Kuivalainen 
044 290 2434 ja Toivo Väi-
sänen 045 233 8868, toivo.
vaisanen@gmail.com.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Messu su 23.3. klo 13. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Anna Väätäinen, kant-
torina Leila Savolainen, 
Kirsi Ylönen, laulu. Tyttö-
leiriläiset mukana.
Särkiniemen diakonia 
ja lähetyspiiri srk-kodin 
kahviossa ti 1.4 klo 13. Vie-
raana Botswanan lähetti 
Iiris Kontra.

DIAKONIA
Yhtymän lähimmäispal

velun jatko
koulutus la 5.4. klo 
9.30–14.30 Männistön Py-
hän Johanneksen kirkolla, 
Kellolahdentie 8. Päivän 
ohjelman aiheena mm. 
”Seksuaalisuus – iloa ja 
murhetta elämänkaares-
sa, erityistason seksuaa-
li-ja psykoterapeutti Liisa 
Laitinen. Ilm. viimeistään 
28.3. Sisko Laitiselle 040 
4848 326, sisko.laitinen@
evl.fi. Tervetuloa lähim-
mäispalvelutyössä olevat 
ja siitä kiinnostuneet.
Lähimmäispalvelun kuu-
kausikokoontuminen ma 
24.3. klo 17.30 Alavan seu-
rakuntalon kerhohuo-
neessa ma 24.3. klo 17.30. 
Kelttiläisyyden kertomaa.

MUUTA
Omaishoitajille avoin 
ryhmä ma 31.3. klo 13. 
Keskusseurakuntatalo, 
kerhohuone Samuli. Ala-
van ja tuomiokirkkoseu-
rakunnan yhteinen. Lisä-
tietoja diakoni Sonja Tirk-
konen 040 4848 324.
Lähetyspiiri ma 31.3. 
klo 16 Mummon Mökis-
sä, Puijonkatu 10. Vieraa-
na Botswanan lähetti Ii-
ris Kontra.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Viikolla 13 
Neulamäessä ja Alavassa 
aiheena Leivotaan sämpy-
löitä, Lehtoniemessä Elä-
män leipää, lapset ja ai-
kuiset ehtoollisella. Viikol-
la 14 Neulamäessä, Ala-
valla ja Särkiniemessä ai-
heena Elämän leipää, lap-
set ja aikuiset ehtoollisel-
la, Lehtoniemessä Leivo-
taan sämpylöitä. Perhe-
kerhot Neulamäessä tiis-
taisin, Alavassa, Särkinie-

Marian 
ilmestyspäivä 
Luuk. 1:39–45
Muutaman päivän ku-
luttua Maria lähti mat-
kaan ja kiiruhti Juudean 
vuoriseudulla olevaan 
kaupunkiin. Hän me-
ni Sakariaan taloon 
ja tervehti Elisabetia. 
Kun Elisabet kuuli Ma-
rian tervehdyksen, hy-
pähti lapsi hänen koh-
dussaan ja hän täyttyi 
Pyhällä Hengellä. Hän 
huusi kovalla äänellä ja 
sanoi: ”Siunattu olet si-
nä, naisista siunatuin, ja 
siunattu sinun kohtusi 
hedelmä! Kuinka minä 
saan sen kunnian, et-
tä Herrani äiti tulee mi-
nun luokseni? Samalla 
hetkellä kun tervehdyk-
sesi tuli korviini, lapsi 
hypähti riemusta koh-
dussani. Autuas sinä, 
joka uskoit! Herran si-
nulle antama lupaus on 
täyttyvä!”
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Seurakunnat 19.3.-1.4.14

rukoukseni

Muista paaston-

ajan aamurukous 

8.00-8.15 keskus-

seurakuntatalolla!

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, 
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. 
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. 
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

SVK 600:3

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 017 3613 802  •  MA-PE 9-19, LA 8–12, SU 12-16

Linja-autoasema  •  p. 017 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 017 2612 438
ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski
Kauppahalli •  p. 017 2626 221  •  MA-PE 8-17, LA 8-15

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi

Siunaustilaisuudet ym. perhejuhlat
viihtyisissä tiloissamme Niiralassa

Kotkankallionkatu 14 • 70600 Kuopio
p. 044 5155 219 • www.herkkukeittio.fi

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Tule hyvän tekijäksi: 
suurellasydamella.fi
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na Husso, liturgia Aulikki 
Mäkinen, kanttorina Tint-
ti Tinkala.

AIKUISTYÖ
Tunturiretriitti Saari
selällä, Urho Kekkosen 
kansallispuistossa 16.–
21.8. Hinta n. 500 €, sis. 
täysihoito 1 hh Kurssitie-
vassa sekä matkat Kuopi-
osta Tievatuvalle linja-au-
tolla. Tiedustelut: Aulik-
ki Mäkinen 040 4848 383 
tai aulikki.makinen@evl.
fi. Ilm. 30.4. mennessä eija.
jaatinen@evl.fi tai 040 
4848 379. Retriittiin mah-
tuu 17 henkilöä.

KASTETUT
Elisa Alexandra Tuhkio, 
Leo Eerik Johannes Venä-
läinen, Jasmin Tuana Au-
rora Sadik, Pirkko Anna 
Agatha Kopponen, Nel-
la Elise Saikko, Juuli Nora 
Maria Laakkonen, Leevi 
Nikolai Kosunen.

KUOLLEET
Irja Mirjam Niskanen 93 v, 
Aune Elisabet Vartiainen 
90 v, Helvi Annikki Man-
ninen 82 v, Yrjö Ensio Tar-
vainen 74 v, Matti Olavi 
Hirvinen 63 v, Päivi Kaari-
na Malmberg 55 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Kirkko ja ympäristökysy
mykset la 22.3. klo 14. Kes-
kustelua kirkosta ja ym-
päristökysymyksistä. Puu-
tarhuri Niina Kuosmanen 
Siilinjärven seurakunnas-
ta kertoo ympäristödiplo-
mista ja lääninrovasti Jaa-
na Marjanen pohtii luon-
non ja ihmisen suhdet-
ta Raamatun ja kristinus-
kon näkökulmasta. Mu-
kana on myös aluesihteeri 
Marja Tenhunen. Keskus-
telutilaisuus on avoin ja 
liittyy Pohjois-Savon luon-
nonsuojelupiirin kevätko-
koukseen.
Messu su 23.3. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Rei-
jo Mattila, Pekka Niemi-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Puijon kamarikuo-
ro. Valkoisen kirkkoteks-
tiilisarjan käyttöönotto. 
Lapsille pyhäkoulu.
Puijon kamarikuoron 
25vuotisjuhlakonsert
ti su 23.3. klo 15. Kamari-
kuoron kanssa konsertis-
sa esiintyy Marjukka Tep-
ponen, sopraano, Sinfo-
niaorkesteri Tahdistin, Or-
todoksisen kamarikuoron 
kvartetti, Jorma Hannikai-
nen, Harri Hyppölä, Juha-
ni Matsi ja Outi Keskisipi-
lä. Ohjelma 15 €.

Messu su 30.3. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Pekka Nieminen, Mari 
Voutilainen, Riitta Mur-
torinne. Kanttorina Päivi 
Paaso. Pohjoisen aluetyön 
järjestämät kirkkokahvit 
ja Yhteisvastuumyyjäiset. 
Lapsille pyhäkoulu. Kulje-
tus klo 9.40 Päiväranta–
Metsäkummuntie–Pui-
jonsarventie–Rypysuon-
tie–Ahkiotie–Puijon kirk-
ko. Paluu samaa reittiä.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 19.3. klo 
9.30. Violetista valkoiseen.
Rukouspiiri ke 19.3. klo 18. 
Piiri kokoontuu keskiviik-
koisin Ystävän kammaris-
sa. Sanaa, Jumalan kuun-
telemista ja rukousta.
Ystävän kammari tiistai-
sin 11–14 Kiireetöntä yh-
dessäoloa ja kahvitarjoilu
Eläkeläisten kerho to 
20.3. klo 12.30. Runoilija 
runojensa ääressä. Kirjaili-
ja Martta Rossi.
Kirkko ja ympäristökysy
mykset la 22.3. klo 14. Ker-
hohuone 3. Kirkon ympä-
ristödiplomi, puutarhuri 
Niina Kuosmanen. Luon-
non ja ihmisen suhde Raa-
matussa, Jaana Marjanen.
Perhekerho ke 26.3. klo 
9.30. Kellot kesää kohden.
Eläkeläisten kerho to 
27.3. klo 12.30. Marianpäi-
vä. Mari Voutilainen.
Siioninvirsiseurat su 30.3. 
klo 18. Juha Antikainen, 
Matti Komulainen, Mari 
Voutilainen.
Perhekerho ke 2.4. klo 
9.30. Muskarituokio.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
19.3. klo 11. Ruokailu klo 
12–13.30 Mikä kirkossa as-
karruttaa? Jaana Marja-
nen.
Perhekerho ti 25.3. klo 
9.30. Ihmettä kerrakseen.
Ystävänpäiväkerho ke 
26.3. klo 11. Ruokailu. Klo 
12–13.30 korttiaskartelu, 
Seija Rissanen, Riitta Mur-
torinne.
Perhekerho ti 1.4. klo 
9.30. Perheet ehtoollisella.
Ystävänpäiväkerho ke 
2.4. klo 11. Ruokailu. Klo 
12–13.30 sydämen asialla 
kardiologian erikoislääkä-
ri Heikki Miettinen ja Riit-
ta Murtorinne.

RANTATOIVALA
RantaToivalan seura
kuntapiiri to 27.3. klo 
18.30. Ritva ja Juhani Hei-
monen, Pirttipolku 76. 
Mari Voutilainen.

MUUTA
Perhekerho ti 25.3. klo 
9.30. Toukolan päiväkodil-
la. Kellot kesää kohden.
Hartaus ja virsituokio pe 

28.3. klo 13. Puijonlaakson 
palvelukeskuksessa. Pekka 
Nieminen, Esa Sihvonen.
Perhekerho ti 1.4. klo 
9.30. Toukolan päiväkodil-
la. Muskarituokio.
Yhtymän lähimmäis
palvelun jatkokoulutus 
la 5.4. klo 9.30. Männis-
tön Pyhän Johanneksen 
kirkolla, Kellolahdentie 8. 
Päivän ohjelmassa aihee-
na mm. ”Seksuaalisuus – 
iloa ja murhetta elämän-
kaaressa”. Erityistason sek-
suaali- ja psykoterapeut-
ti Liisa Laitinen. Ilm. 28.3. 
mennessä Raili Lehtovii-
dalle p. 040 4848438.

KASTETUT
Oona Mari Ek, Onni Jal-
mari Edvard Nordqvist, 
Oskari Aleksanteri Laak-
sonen, Kevin Aarre Eli-
ot Miettinen, Minea Inka 
Emilia Tiirikainen.

KUOLLEET
Tauno Tiilikainen 93 v, 
Veijo Matti Sääski 82 v, 
Salme Elina Sorja 75 v, Ris-
to Veli Hynninen 69 v, 
Martti Sakari Heinonen 
64 v, Hannu Pekka Varo-
nen 57 v, Seppo Mikko Sa-
kari Koskinen 51 v, Anne 
Maarit Happonen 45 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 30.3. klo 10. M. 
Mäkinen, R. Leino, Tuu-
ra. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja kirkkoherran kes-
kustelutilaisuus seurakun-
tatalossa.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Neulepiiri to 20.3. klo 12. 
Takkahuoneessa.
Messu su 23.3. klo 10. U. 
Mäkinen, Ahonen. Mart-
tojen kirkkopyhä ja kirk-
kokahvit.
Siioninvirsiseurat ma 
24.3. klo 19. Kirkkokuoro.
Gospelryhmä ma 31.3. 
klo 18.
Raamattupiiri ma 31.3. 
klo 18.

MUUTA
Aluepapin päivystys seu
raavan kerran rippikou-
luleirin ja lomien vuok-
si ma 24.3. klo 9. Aluepap-
pi lomalla 17.–23.3. Yhtey-
denotot: Marjaana Mäki-
nen 040 4888 612.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Koko perheen ulkoiluta
pahtuma klo 10–13 kir
konmäellä. Alkaen klo 10 
perheiden kirkkohetkellä. 

Hernekeittoa, makkaran-
paistoa, kahvia, tarkkuus-
kilpailu, askartelua, kas-
vomaalausta, talutusrat-
sastusta, lelukirppis ja yh-
teislaulua. Tuotto Yhteis-
vastuulle. Järj. Juankos-
ken ja Muuruveden alue-
seurakunnat ja yhteistyö-
kumppanit.
Messu su 30.3. klo 10. K 
Leino, Saarela.
Lasten ja perheiden 
pääsiäisnäytelmä ti 15.4. 
klo 9.30.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5, Juankoski
Liikunta ja näkörajoit
teisten ryhmä mukana 
Aivoparkit pe 21.3. klo 12.
Kinkerit ke 26.3. klo 1–13. 
Kinkeriaihe: lähetystyö 
Matt. 28:18–20. Kinke-
rivirret: 434, 420 ja 429. 
Kinkerikeittoa.
Donkkis Big Night pe 
28.3. klo 18–20 varhais-
nuorten toimintailta.
Seurat su 13.4. klo 18. Mu-
kana Raamattuopiston 
piirilähetti Jouko Kau-
hanen.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Ilta särkyneille viikko
messu pe 21.3. klo 18. Mu-
kana lauluryhmät Säde 
ja Liekki.
Messu su 23.3. klo 13. 
Huhtala, R. Leino, Lukka-
ri-Lohi. Messun jälkeen 
kirkkoherran keskustelu-
tilaisuus seurakuntatalos-
sa. Martat.
Messu su 30.3. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Joel Hallikaisen kon
sertti ”Kahdet aske
leet” pe 11.4. klo 18. 
Ohjelma 5 €, tuotto 
Yhteisvastuukeräyk selle.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Elsan kerho to 27.3. klo 
14 srk-kodilla. Vieraana 
Kelan lääkäri Kari Collan 
ja kansalaisopiston kuo-
ro esiintyy.

MUUTA
Elsan kerho to 20.3. klo 
14. Kortteisen koulu.
Elsan kerho to 3.4. klo 14. 
Maarianvaarassa (paik-
ka ilmoitetaan myöhem-
min).
Joel Hallikaisen konsert
ti palvelukeskuksella la 
12.4. klo 13.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Ei jumalanpalvelus
ta kirkossa, vaan vierai
lu Juankoskelle, Marian
päivän perhekirkkoon 
ja YV tapahtumaan su 
23.3. klo 10. K. Leino, Saa-
rela. Lähtö kirkolta klo 
9.30.
Messu su 30.3. klo 13. Kei-
hänen, Saarela.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho to 27.3. 
klo 13.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 23.3. klo 10. Pur-
siainen, Kärppä-Leskinen. 
Naisten rukousvaellus, 
messun jälkeen, keitto-
lounas. Ruokailua varten 
ilm. Raili Tirkkoselle 040 
4888 611 20.3. mennessä.
Messu su 30.3. klo 10. 
Korkalainen, Kärppä-Les-
kinen.

Lue Luuk. 1: 39–45. Etsi kuvaan piilotetut
kolme lintua ja saviruukku.

Tehtävän laati PAULA REMES
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Seurakunnat 19.3.-1.4.14 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

  09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi    fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY


CEFAR EASY -LIHASSTIMULAATTORI
Lievitä kipua ja rentouta lihaksia 
TENS-hoitomenetelmällä.

Voimassa 30.4.2014 asti.

9900
(norm. 121,50)

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

Terveys 
Liikunta

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia
Virtsankarkailu

Katetrit

TENS on kliinisesti todistettu kivun-
lievitysmenetelmä, jota käytetään 
myös fysikaalisissa hoidoissa.

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 23.3.2014  klo 18.00
 Kuopion tuomiokirkko
Ma 24.3.2014 klo 19.00

Lapinlahden kirkko
PASTORI SEPPO JUNTUNEN

Puhuu aiheesta:
Pimeyttä vai valoa kohti?
Musiikissa:
Jaana Pöllänen     

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.

www.sacrum.fi

NILSIÄN 
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Nilsiän Eläkeläisten 
Kristillisen yhdis
tyksen seurat ke 
19.3. klo 12-15.15 ala-
salissa.
Mannaruokailu 
ke 19.3. klo 12. Työt-
tömille, päihdeon-
gelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.
Maija Räsäsen syntymä
päiväseurat ke 19.3. klo 14 
yläsalissa.
Ikäihmisten kerho ja 
keskustan alueen kinke
rit to 20.3. klo 11.
Naisten raamattupiiri 
ma 24.3. ja ma 31.3. klo 18–
20 alasalissa.
Mannaruokailu ke 2.4. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.
Ystäväkerho ke 2.4. klo 
13. srk-kodin alakerrassa 
SPR:n kanssa.

MUUTA
Murtolahden kyläseurat 
ke 19.3. klo 19. Rouhialas-
sa, Saramäentie 575.
Pisantien kerho pe 21.3. 
klo 13. Pisantie 21 A.
SänkimäkiKonttimäen 
kyläseurat ti 25.3. klo 19. 
Jukka Kiimalaisella, Sänki-
mäentie 697.
Vauvamuskari ke 26.3. 
klo 12–12.45 Pikkupappi-
lassa. Lisät. Annette Kärp-
pä-Leskinen 040 4888 673
Bible in English ke 26.3. 
klo 14. Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
PajulahtiRantaSän
kimäen kyläseurat 27.3 
klo 18 (huom. aika) Rai-
mo Ihalaisella, Pilvilinnan-
tie 140.
Lastulahden kyläseu
rat su 30.3. klo 18 (huom. 
aika) Pertti ja Asta Har-
tikaisella, Mustantie 18. 
Keskustelua hyvästä kuo-
lemasta.
Miesten ilta to 3.4. klo 18. 
Rahasmäessä. Lähtö yh-

teiskyydein klo 17.30 seu-
rakuntakodilta.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2 
Messu, Marttojen kirk
kopyhä su 23.3. klo 13. Kei-
hänen, Kärppä-Leskinen. 
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit 
tarjoaa Martat
Perhekirkko su 30.3. klo 
13. Korkalainen, Kärppä-
Leskinen. Jumalanpalve-
luksen jälkeen Willi muuli 
-nukketeatteriesitys.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Inkeriilta ke 19.3. klo 19.
Lähetyskahvila to 20.3. 
klo 12.
Seurakuntakerho to 27.3. 
klo 12.
Lähetyskahvila to 3.4. 
klo 12.

MUUTA
LosomäkiKonttimäen 
kinkerit ke 2.4. klo 13. An-
nikki ja Mikko Räsäsellä, 
Aittomäentie 273.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 23.3. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Leipämessu su 30.3. klo 
10. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi. Kirkossa lei-
pätarjoilu! Tuustytöt.
Ilta särkyneille – viikko
messu ja televisiointi to 
3.4. klo 18. Kirkkokuoro, 
Tuustytöt, Krelle, Liekki.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2 remontin ajan)
Naisten piiri pe 21.3. 
klo 18.
Lauluseurat su 23.3. mes-
sun jälkeen, Teuvo Eskeli-
nen tulee laulamaan.
Ilta Sanan äärellä ma 
24.3. klo 18.
Palvelupäivä ke 26.3. 
klo 10.

MUUTA
Palvelupäivä to 20.3. klo 
10. Hirvolassa, ilm. Aulille 
040 4888 631.
Kotiseurat to 20.3. klo 13. 
Pirjo ja Veli Leskisellä La-
pinjärvellä. Mukana Kan-
sanlähetys.
LiukonpeltoPaakki
lan työseura ke 26.3. klo 
19.30. Arja ja Pentti Kekä-
läisellä, Jussila.
Lähetyspiiri pe 28.3. klo 
12. Anja ja Viljo Tikkasella, 
Peltotiellä.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 23.3. klo 13. 
U. Mäkinen, Ahonen.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kamma
ri ma 24.3. klo 10. kam-
marissa.
Lähetyspiiri to 27.3. klo 11. 
kammarissa.
Hiljainen raamattuilta 
to 27.3. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 13. U. Mäkinen, 
Tuura.
Puurokammari ma 31.3. 
klo 10–12, kammarissa.
Maailmanilta ”Thaimaa 
kutsuu” ke 2.4. klo 18. 
Tule tutustumaan Thai-
maan ihmisiin, eläimiin, 
ääniin ja makuihin. Tarja 
Säynevirta ja Vehmersal-
men lähetyspiiri, kirkko-
kuoro ja kokki-ukot.

JÄRVIKUOPION 
SEURAKUNNAN 
Yhteiset
Ystävyysseurakuntamatka 
Budapestin Csepelin seura
kuntaan 5.8.–10.8.2014. Mat-
ka toteutetaan yhdessä Kalli-
on seurakunnan kanssa. Mat-
kan kustannukset 510 € sisältä-
en lennot, majoituksen ja ruo-
kailut. Lisäksi tulee huomioida 
mahdolliset matka- ja majoi-
tuskulut kotimaassa. Lisätietoa 
matkasta Kirsi Leino 040 4888 
601 tai kirsi.leino@evl.fi. Sito-
vat ilmoittautumiset Kirsille 
31.3. mennessä. Matkalle mah-
tuu 10 henkeä ilmoittautumis-
järjestyksessä.
Lahjoita leluja lelukirppiksel
le Yhteisvastuun hyväksi Juan-
kosken Marianpäivän tapahtu-
maan. Lahjoituksia voi tuoda 
pe 21.3. mennessä virka-aikana 
seurakuntatoimistoon Mänty-
tie 5 Juankoski.
Keskustelutilaisuus seura
kuntavaaleista/ehdokasrek
rytoinnista ti 1.4. klo 18. Juan-
kosken seurakuntatalo. Tilai-
suuteen kutsutaan viime vaali-
en ehdokaslistojen asiamiehet, 
nykyiset luottamushenkilöt ja 
muita asiasta kiinnostuneita.

KASTETUT
Helmi Mariana Costa, Pajulahti, 
Saara Meri Johanna Airaksinen, 
Nilsiä, Severi Heikki Matias Ko-
mulainen, Riistavesi, Nelli Sofia 
Koljonen, Pajulahti, Tuukka Leo 
Jalmari Kokkonen, Nilsiä, Jare 
Veli Johannes Puustinen, Räsä-
lä, Eelin Alma Johanna Soini-
nen, Nilsiä, Eevi Hilda Johanna 
Soininen, Nilsiä.

KUOLLEET
Anja Liisa Rautiainen 90 v, Nil-
siä, Eino Olavi Väätäinen 79 v, 
Riistavesi, Helmi Tirkkonen 
94 v, Juankoski, Impi Huttunen 
93 v, Riistavesi, Salme Heikki-
nen 90 v, Juankoski, Kauko Il-
mari Lipponen 85 v, Riistave-
si, Aarno Juhani Hiltunen 60 v, 
Tuusniemi, Markku Tapio Hir-
vonen 60 v, Nilsiä, Hanna Savo-
lainen 90 v, Nilsiä, Saara Hap-
ponen 90 v, Nilsiä, Sanni Lovii-
sa Ansamaa 86 v, Nilsiä, Raimo 
Ensio Räsänen 80 v, Tuusniemi.

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja talo
ustoimisto avoinna arkisin klo 
9–11 ja 12–14 p. 017 288 4600 
(khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi.
Toimistot suljettu ti 1.4. klo 
9–11 ja to 3.4. koko päivän.
www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilin
jarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Konfirmaatiomessu su 23.3. 
klo 10. Ryhmä 2. Leena Laurin-
kari, Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu su 23.3. 
klo 14. Ryhmä 3. Matti Hoffrén, 
Airi Heiskanen.
Markuksen evankeliumi mo
nologi su 23.3. klo 18. Esittäjänä 
Pauli Mahlamäki. Vapaa pääsy. 
Kolehti Yhteisvastuulle.
Perjantaimessu pe 28.3. klo 
18.30. Heikki Kastarinen, Airi 
Heiskanen, Gospel-ryhmä. Ilta-
tee srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 30.3. 
klo 10. Satu Väätäinen, Unto 
Niskanen, Heini Heide, avus-
tajat. 
Kirkkokuoro 90 vuotta juhla
konsertti su 30.3. klo 18. Kirk-
kokuoro Sola Gratia, Nuorten 
kuoro, kanttorit Vesa Kajava ja 
Heini Heide. Juontajana Yrjö 
Jokiranta. Konsertin jälkeen 
kahvitarjoilu srk-talolla.
Urkutyöpajan päätöskon
sertti ti 1.4. klo 18.30. Esiintyji-
nä urkutyöpajan oppilaat.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetyskahvila ja askarte
lupiiri ke 19.3., 26.3. ja 2.4. klo 
9–12 lähetyskellarilla. Harta-
us klo 9, kahvit. Lähetyksen Pu-
tiikki auki.
Lähetyksen sydänäänet 19.3. 
klo 9–10 lähetyskellarilla. Matti 
Hoffrénin johdolla Gal. 4. luku.
Nuorten perjantaikahvilailta 
pe 21.3. ja 28.3. klo 18–22.
Sunnuntaipyhäkoulu su 23.3. 
ja 30.3. klo 10–11 kerhotiloissa.
Seurat su 23.3. klo 15 päätysali, 
järj. Rauhanyhdistys.
Lähetyslounas ma 24.3 klo 11–
13. Pää- ja jälkiruoka, kahvi 8 €.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.3. klo 13 isossa salissa.
Seurat ti 25.3. klo 13 pieni sali. 
Seppo Laitanen. Järj. Kristilliset 
eläkeläiset.
Donkkis ke 26.3. 18, alakoulu-
laisten toimintailta päätysalissa 
ja pelihuoneissa. Toimintapis-
teitä, nukketeatteria ja raama-
tunkertomus, nyyttärit.
Ravintoa Raamatusta to 27.3. 
klo 18. Tutustumme Pyhän Kir-
jan maailmaan ja kyselemme 
mitä sen sanoma antaa meil-
le tänään.
Omaishoitajakerho ke 2.4. klo 
12. Ohjelmaa hoitajille ja hoi-
dettaville.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Tasausmyyjäiset to 20.3. klo 
10–12. Lähetyslounaalla broile-
rikeittoa (paikan päällä 8 €, ko-
tiin viemisiksi omaan astiaan 6 
€/litra). Lähetyksen tuotteita 
myynnissä ja arpajaiset 2 €/kpl 
Tasauskeräyksen hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 23.3. 
klo 13. Heikki Kastarinen, Vesa 
Kajava. Mukana rippikouluryh-
mä 6, Kirsi Pyöriä-Kolehmainen 
ja Satu Väätäinen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.3. klo 13.
Arjen ateria to 27.3. klo 11–12.
Perjantaikahvila pe 28.3. klo 
18–22. Rukoushetki klo 19.30.
Messu su 30.3. klo 13. Satu Vää-
täinen, Airi Heiskanen. Kirk-
kokahvit ja juhlakinkerit ”Mi-
hin kaste kantaa – mitä usko 
antaa?”
Raamattu ja rukouspiiri ma 
31.3. klo 18.
Vuorelan lähetyspiiri ti 1.4. 
klo 10. Vuorelan pappi Unto 
Niskanen.
Donkkis ke 2.4. klo 18–20, ala-
koululaisten toimintailta. Toi-
mintapisteitä, raamattutuokio, 
nyyttärit.

MUUTA
Koivusaaren lähetyspiiri to 
20.3. klo 18 Juntusella, Vehka-
suontie 530. Leena Laurinkari.
Perhepyhäkoulu su 23.3. klo 
11–12 Savolaisella, Nuottipol-
ku 8.
Kotipolun kerho ti 25.3. klo 13 
Kotipolku 6:n kerhohuoneessa.
Arkkis, alakouluikäisten py
häkoulu ti 25.3., 1.4. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen kerhoti-
lassa, Honkarannantie 8.
Hartaus ke 26.3. klo 14 Akulii-
na. Seppo Laitanen ja Vesa Ka-
java.
Miestenkerho Aikamiesten 
saunailta ke 26.3. Ruokoniemen 
leirikeskuksessa. Lähtö klo 18 
omilla autoilla Siilinjärven kir-
kon P-paikalta. Pyyhkeet mu-
kaan.
Ystävän Tupa ma 31.3. klo 9 
Leppäkaarteen kerhohuonees-
sa, Honkarannantie 8.
Osallistu Yhteisvastuuseen 
Jelpi-palvelun kautta. Lisätieto-
ja www-sivuillamme.

KASTETUT
Eino Eelis Juhani Anttila, Elsa 
Inka Emilia Toivanen, Peetu Jo-
han Leander Mikkola, Iisa Emi-
lia Pöyhönen, Ilona Viivi Anni-
ka Hartikainen, Veeti Pekka Mi-
kael Ikäkoivu, August Aatto 
Huttunen, Pihla Emilia Kopo-
nen, Veetu Aarne Juhani Kor-
honen, Veeti Väinö Taavet-
ti Frondelius, Elli Aune Este-

ri Väistölä, Venla Maritta Adal-
miina Niiranen, Aaro Lauri Ta-
pio Aittokoski, Samuli Juha-
ni Suominen, Timo Lauri Juha-
ni Suominen, Eevi Aino Lyydia 
Lempinen, Harri Pekka Juhani 
Vilhunen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Antti Markus Kuronen ja Noo-
ra Henriikka Savolainen, Timo 
Antero Savolainen ja Tiina 
Marjo Elina Asikainen, Tero 
Tuomas Koskinen ja Heini 
Maarit Puustinen.

KUOLLEET
Reima Reittu Tikkanen 85 v, 
Usko Eino Kinnunen 81 v, Reino 
Väisänen 78 v, Unto Albin Huh-
tinen 85 v, Kerttu Maria Savo-
lainen 95 v, Merja Elina Lap-
palainen 62 v, Joonas Antero 
Markkanen 35 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe 
klo 9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vastaan-
otto aukioloaikoina tai muu-
hun aikaan sopimuksen mu-
kaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille 
avoin aamuhartaus ja klo 10–
12 diakonien vastaanotot il-
man ajanvarausta sekä kah
vio Nuotta ja kierrätyspis
te avoinna. Kahviossa on luet-
tavissa päivän lehdet SS ja HS, 
sekä kristillisiä viikko-/kuukau-
silehtiä.
Hyväntuulenpiiri ti 25.3. klo 12 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta
Kehitysvammaisten kahvi
kerho ke 26.3. klo 13.30 Diako-
niakeskus, kahvio Nuotta
Katulähetyspiiri ke 26.3. klo 17, 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta
Kuurojen lähetyspiiri to 27.3. 
klo 17, Keskusseurakuntatalo, 
kerhohuone Samuli.
Hyväntuulenpiiri ti 1.4. klo 12 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta
Huonokuuloisten seurakun
tapiiri ke 2.4. klo 13 Keskusseu-
rakuntatalo, koulutussali.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskustelu-
apua parisuhteen kysymyksis-
sä. Yhteydenotot ma–pe klo 
9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi

Järjestöt

KUOPION 
KATULÄHETYS RY
Kuopion Katulähetys ry:n 
vuosikokous to 27.3. klo 15 
Kuopion Diakoniakeskuksessa, 
Suokatu 31. Johtokunta.

NNKY 
Myllykatu 5
017 2614 500
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset

KANSAN 
RAAMATTUSEURA 
Kuopion työ Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/
kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Kirjamyyntipiste avoinna tilai-
suuksien aikana ja perjantaisin 
klo 13–16.
Sanan iltapäivä la 29.3. klo 15–
17. Sana-lehden päätoimitta-
ja Hannu Nyman: Pienessä on 
suuruus ja heikossa on voima 
– Jumala toimii toisin kuin ih-
minen

Ilmoittautuminen 

päiväkerhoihin 

verkkosivuilla 

30.3. asti.
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Perhekerhossa

U lko-oven vieressä on rivi 
rattaita ja vaunuja. Veti-
set jäljet johdattavat tuli-
jan naulakoille. Erikokoi-
set kengät täyttävät sei-

nustan, iloiset äänet ja askeleet eteisen. 
On perhekerhoaamu. Lasten käsiä peset-
tävät vessassa äidit, hoitajat, mummo, 
joku isäkin. Yhteinen aamupäivä alkaa 
lyhyellä hartaushetkellä, soittimet soi-
vat, kun kirkonkellot kutsuvat kirkkoon. 
Kahvilla vaihdetaan kuulumisia, puhu-
taan lasten vaatteista, päiväunista, kiu-
kuttelusta, jaksamisesta. Muu kerho-
ohjelma vaihtelee, viime kerralla lasket-
tiin mäkeä pihalla ja paistettiin makka-
raa takassa. Kerhossa on laulettu kant-
torin kanssa, askarreltu lumihiutaleita, 
keskusteltu Yhteisvastuukeräyksestä. 
Pienimmät eivät tiedä kerhosta mitään 
vaan nukkuvat levollisesti hulinan kes-

kellä tai rauhassa omissa vaunuissaan. 
Loppupiirissä leikitään ja lauletaan ja 
lähdetään Taivaan Isän saattelemina 
kotimatkalle.

Perhekerhot ovat seurakunnan perhe-
työn perusta ja ne kokoontuvat pääosin 
arkiaamuisin kerran viikossa kaikissa 
seurakunnissa Kuopion alueella. Niiden 
tavoitteena on toimia vertaisryhmänä 
pienten lasten vanhemmille, tukea kotien 
kristillistä kasvatusta ja tehdä seurakun-
nan elämää tutummaksi. Mukaan voi 
tulla vauvojen ja alle kouluikäisten lasten 
kanssa tai vaikka koko perheellä! Kerhoi-
hin ei tarvitse ilmoittautua vaan mukaan 
voi tulla milloin vain.

Kun perheeseen syntyy lapsi, alkaa 
uudenlainen aika. Tarvitaan ajatusten-
vaihtoa, neuvoja ja vinkkejä. Erään äidin 
tie perhekerhoon on kulkenut oman lap-
suuden päiväkerhon kautta. Sieltä saakka 
on eteenpäin johdattanut polku, joka on 
vienyt äidin yhdessä lasten kanssa seu-
rakunnan kerhoon. Kristillinen kasvatus 
ja Raamatunkertomuksiin tutustuminen 
antavat lapselle pohjaa elämään ja vah-

vistavat lapsen tietämystä siitä ympäris-
töstä ja kulttuurista, jossa hän elää. Per-
hekerhossa saa tavata myös muita van-
hempia ja aikuisia ja vaihtaa ajatuksia 
heidän kanssaan. Lapsillekin löytyy ker-
hosta kavereita. Siinä on jo monta syytä 
tulla mukaan uudestaan ja uudestaan!

Puolitoistatuntinen on kulunut nope-
asti. Muutama lapsi juoksee käytä-
vää päästä päähän. Kiljahtelut siivittä-

vät matkaa. Yksi pikkuinen itkee, väsy-
mys alkaa painaa. Haalarit naulakossa 
vähenevät yksitellen, pipot, rukkaset ja 
villasukat löytävät omistajansa. Leik-
kiä jatketaan vielä hetken pihan lumi-
kasassa. Kerhohuone hiljenee, lelut on 
laitettu takaisin kaappiin. Ensi viikolla 
tapaamme taas!

Vappu paLMu 
vs. lapsityönohjaaja/lähetyssihteeri

ristivetoa

kerron kirkosta

kuvaT: Timo HarTikainen

&&
Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–15.30.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti lehden  
päätoimittaja
Minna Siikaniva 
puh. 040 4848 273
minna.siikaniva@evl.fi
Tiedottaja
Ulla Remes
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
101. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 2.4.

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

kulttuurikulma

Menovinkit 
19.3.–2.4.
Lähetä vinkkejä 
kulttuurikulma@gmail.com

Galleria Carree 
Juba Tuomola 19.3.–6.4.

Galleria G 12
Topi Ruotsalainen 22.3.–10.4.

Kuopion taidemuseo 
Värikäs räjähdys. 1980-luvun villit 
maalarit 28.2.–31.5.

Kulttuurikeskus Vuorilinna, 
Kuopio. 
Avoimet ovet ja taidenäyttely 
avoinna keskiviikkoisin klo 12–16 
www.taidejakulttuurikeskus.wor-
dpress.com

Kino kuvakukko, 
ohjelmassa mm.

 ✚ 21.3. alkaen: Only lovers left ali-
ve (ohj. Jim Jarmusch)

 ✚ 21.3. alkaen: Isänsä poika 
(ohj. Kore-eda Hirokazu)

 ✚ 28.3. alkaen: Näin unta elämäs-
tä (ohj. Jukka Kärkkäinen & Sii-
ni Liimatainen)

 ✚ 29.3. Elton John – Live in Vegas

Jousikvartettojen voimaa! 
23.3. klo 16 
Kuopion kaupungintalo
Järj. Kuopion kamarimusiikkiseura

Kuopion Musiikkikeskus,
ohjelmassa mm.

 ✚ Suomi-filmin sävelin 
22.3. klo 19

 ✚ Mimmit – vuodenajat 
27.3. klo 18

Kuopion Mieslaulajien ke-
vätkonsertti 30.3. klo 15
Kuopion kaupungintalon juhlasali

Teatteri Telmi: 30 minuutis-
sa maailman ympäri 19.3. klo 10, 
20.3. klo 10, 21.3. klo 18 Kulttuuri-
areena 44

Teatteri Vivates: Pessi ja Illusia
19.3. klo 19, 26.3. klo 19, 29.3. klo 19, 
30.3. klo 15 Siilinjärven koulukes-
kuksen auditoriossa

Kulttuurikeitto
21.3. klo 12
Iiro Näkki: Docendo Sotku,
Kuopio

Rauha Minnan kanssa
2.4. klo 18.30
Kuopion kaupungintalon juhlasali
Järj. Snellman-kesäyliopisto

Koonnut pIIa JuLKunen

Kuopion taidemuseon 
Värikäs räjähdys -näyttely 
esittelee 1980-luvun maa-
laustaiteen nousukautta. 
Kuvassa Pauno Pohjolaisen 
Ristin kuolema 8, 1980–81.
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Kalevalanpäivän kunniaksi kansallispukuja ja kansanlauluja

I loinen puheensorina täyttää Valkeis-
ten Korttelikerhon kokoontumistilan 
joka toinen viikko. Naurua ja hauskaa 
yhdessäoloa on koettu jo kahdenkym-
menen vuoden ajan. Elämänkokemus-

ta kerholaisille onkin kertynyt aika lailla, sil-
lä keski-ikä on 85 vuotta.” Kokoontuminen 
alkaa hartaushetkellä. Hengellinen puoli on 
tärkeä tekijä”, kertoo Liisa Voutilainen.

Hän on Leena Taskisen ja Mirja Muho

sen kanssa yksi vapaaehtoisista vetäjistä. 
”Lisäksi pidämme aina tietokilpailun. Se pi-
tää mielen ja aivot virkeänä. Tietokilpailu 
on yleensä valitun teeman ympärillä. Kale-
valan päivän kunniaksi päätettiin pukeutua 
kansallispukuihin. Tänään on siis vuorossa 
Kalevala-aiheisia kysymyksiä ja lisäksi lau-
lamme kansanlauluja. Kerholaiset ovatkin 
varsinaisia tietäjiä ja tuntuu, että opimme 
itse eniten”, ohjaajat jatkavat.

Kotona  jaksamisen tukena
”Yhdessäoloon kuuluu oleellisesti myös 
kahvihetki ja kuulumisten vaihto. Huoles-
tumme heti, jos joku joukosta ei saavu pai-
kalle. Yhteinen ystävyys kantaa. Se on val-
tava tuki myös kotona jaksamisessa ja tuo 
paljon iloa arkeen. Toivomme todella, että 
toimintaamme tuetaan ja meille löytyy jat-
kossakin kokoontumispaikka”, kerholaiset 
toteavat yhteisesti.

Seuraavan kerran teemaksi kaavaillaan pai-
kallista Hanna Partasta ja tarjolla on tieten-
kin kalakukkoa. Kerholaiset ovat anteet vetäjil-
le palautetta tapaamisista. Yhteisenä toiveena 
on mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs ohjel-
ma, jotta siihen jaksaa keskittyä. Aikaa pitää 
olla myös naurulle ja laululle. Pian ilmaan ka-
jahtaakin teemaan sopivasti: Arvon mekin an-
saitsemme Suomen maassa suuressa.

MInna SIIKanIVa

Ystävyys kantaa
Korttelikerho on 
kokoontunut jo 
kaksi vuosikym-
mentä. Kerholais-
ten keski-ikä on yli 
85 vuotta.

Alarivissä: Liisa Voutilainen, Kaija 
Huusko, Elsa Partanen, Anni Rissanen, 
Martta Ahonen, Saimi Huuskonen Ylä-
rivissä: Raija Keränen, Leena Taskinen 
ja Mirja Muhonen. Laulajien joukossa 
näkyvät muun muassa Karstulan ja 
Kaukolan kansallispuvut sekä Aino- ja 
Feresi-kansanpuvut.

Perhekerhoihin voi tulla mukaan ilman ilmoittautumista.  

Kansan Raamattuseuran 
toiminnan esittely su 30.3. 
klo 16–17.30 Alavan srk-sali 
Keihäsk. 5 Hannu Nyman
Tuomasmessu su 30.3. klo 18 
Alavan kirkossa. Saarna Han-
nu Nyman.
PIENPIIRIT 
SANAN KULMALLA
Ma Rukouspiiri klo 18–19.30
Ma pariton vk Raamattupii-
ri klo 18–19.30 aiheena Da-
nielin kirja
Ti pariton vk Naisten solu klo 
18–19.30
Ke pariton vk Askartelupii-
ri klo 13–16
Ke parillinen vk Opintopiiri: 
Kolmiyhteinen Jumala:Isä, Poi-
ka, Pyhä Henki klo 18–20
To Krito-ryhmät klo 18–20. 
Anja/0400 793 446.
Pe klo 13–16 Rukouspäivystys 
ja avoimet ovet.
Nuorekkaiden naisten ko-
tisolu pariton ke klo 18. 
Lisätietoja:marjut.rasanen@
gmail.com tai ninattparta-
nen@hotmail.com

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu ja lähetyspiiri ke 
19.3. klo 18.30 keskusseurakun-
tatalolla Aaronissa.
Sanajumalanpalvelus to 27.3. 
klo 19.00 NNKY:n tiloissa Myl-
lykatu 5, Johannes Häkämies.
Raamattu ja lähetyspiiri ke 
2.4. klo 18.30 Keskusseurakun-
tatalolla Aaronissa.
SLEY:n ItäSuomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, 050 321 2938, johannes.
hakamies@sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoit-
teessa www.kuopionrauhan-
yhdistys.net

Seurat ke19.3. klo 19 Rauhan-
yhdistys.
Seurat pe 21.3. klo 19 
Remeksellä,Viitonen 1562 Toi-
vala.
Seurat pe 21.3. klo 19 Petosen 
srk-talo.
Miesten ilta la 22.3. klo 18 
Rauhanyhdistys.
Seurat su 23.3. klo 14 Rauhan-
yhdistys.
Seurat su 23.3. klo 15 Siilinjär-
ven srk-talo, päätysali.
Seurat su 23.3. klo 15.30 ja klo 
17 Rauhanyhdistys.
Seurat ke 26.3. klo 19 Rauhan-
yhdistys.
Seurat to 27.3. klo 13.30 Riista-
veden palvelukeskus.
Seurat la 29.3. klo 19 Rauhan-
yhdistys.
Seurat su 30.3. klo 14, klo 
15.30 ja klo 17 Rauhanyhdistys.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keskiviik-
koisin klo 10–13. Veisuut/seu
rat ja kahvitarjoilua ke klo 11. 
Saatavana myös yhdistyksen 
tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Portaanpään Kr. Opiston 
Marian päivän opistolais
päivä 23.3. klo 10 jumalanpal-
velus Lapinlahden kirkossa, 
tarjoiluväliaika ja n. klo 13 
veisuut Portaanpäässä.
Seurat su 24.3. klo19 Riistave-
den seurakuntatalossa.
Seurat su 30.3. klo 18.00 Pui-
jon kirkolla.

POHJOISSAVON EV.LUT. 
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Pienryhmät Lähetyskodilla 

Kuopiossa. Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-lapsi-
piiri. Ti klo 18–20 Kriisi- ja kas-
vuryhmä 15.4. saakka. Ke klo 
12 päivähartaus ja kahvihet-
ki, klo 18 nuorten aikuisten 
3Kohtaamista. To 4 viikon vä-
lein klo 18.30 nuorten Nuot-
ta-ilta. Pe klo 12 raamattu- ja 
lähetyspiiri joka toinen viikko 
(parittomien). La klo 18 Op-
kon opiskelijailta. Joka kuu-
kauden viimeinen sunnun-
tai klo 17 vastuunkantajien ja 
työntekijöiden yhteinen ilta-
rukoushetki. Soluasioista vas-
taavat Satu ja Tuomas Halme-
toja 044 330 1620.
Kotiseurat to 20.3. klo 13 Pirjo 
ja Veli Leskisellä Tuusniemen 
Lapinjärvellä.
Miesten talvileiri pe–su 21.–
23.3. alkaen pe klo 18 Hirvijär-
ven leirikeskuksessa Karttu-
lassa. Ilm. Martti Olsen 040 
4848 371.
Seurat su 23.3. klo 16 Lähetys-
kodilla, Eero Heikkinen. Ennen 
seuroja klo 14 P-S KL:n kevät-
vuosikokous.
Donkkis Big Night ke 26.3. 
klo 18–20 Siilinjärven srk-ta-
lolla.
Donkkis Big Night pe 28.3. 
klo 18–20 Juankosken srk-ta-
lolla.
Armolahjaseminaari la 29.3. 
klo 10–18 ja su 30.3. klo 11–17 
Lähetyskodilla, Tuomo Heik-
kilä.
Donkkis Big Night ke 2.4. klo 
18–20 Vuorelan kirkolla.

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30 
Merja-Riitta Jaakkosella, Pit-
käsiima 15, Kuopio.
Rukous ja raamattupiiri ma 
klo 16.30 Kuopion NNKY:ssä, 
Myllykatu 5.
Miesten ja naisten kunto

piiri ma klo 10 Niiralan uima-
hallissa.
Skyperaamis ma klo 19. Ilm. 
044 290 2450.
Novumalkeiskurssi Skypessä 
ma klo 20. Ilm. 044 290 2450.
Miesten talvileiri ”Luonto 
puhuu Luojastaan” pe–su 21.–
23.3. Hirvijärven leirikeskuk-
sessa Karttulassa. Ilm. diakoni 
Martti Olsenille 040 4848 371.
Apokryfikirjat – vaarallisia 
vai hyödyllisiä? Luento Kuo-
pion NNKY:llä su 23.3. klo 16, 
Myllykatu 5, Rauno Perälä. 
Tarjoilua.
Sanaa ja musiikkia su klo 18 
Kuopion NNKY:llä. Arvo Sur-
vo, Johannes Häkämies, Rau-
no Perälä.

KUOPION PIPLIASEURA
Pipliaseuran vuosikokous on 
9.4. Tarkemmat tiedot sihtee-
riltä 040 536 0024.

AHOLANSAARI
Kuvaseikkailu Paavon saa
ressa, lähdöt päivittäin klo 
10–14. Koko perheen valoku-
vasuunnistus.
Entisten nuorten leiri 21.–
23.3. Saaressa leireillä tai muu-
ten toiminnassa mukana ollei-
ta kutsutaan yhteen yhdessä-
olon ja ulkoilun merkeissä.
Tied. ja ilm. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi, aholan-
saari@aholansaari.fi

KUOPION KRISTILLISET 
ELÄKELÄISET
Laulun ja Sanan tilaisuus ti 
25.3 klo 13.30 Mäntylän palve-
lukeskuksessa.
Yhteislaulutilaisuus ke 26.3 
klo 13.30 Omakammarissa.

Seurakunnat 19.3.-1.4.14

Kesis

Lisätietoja toiminnasta

saa Kuopion seura-

kuntien yhteisen 

lapsityön toimistosta

p. 040 4848 482  ja 

 040 4848 223

5–9-vuotiaille lapsille • Lapsilla on omat eväät • Toiminta on maksutonta

www.kuopionseurakunnat.fi /lapsetjaperheet

Kesis  
9.–13.6.2014 
klo 10–14
Jynkänvuori  9.–12.6.
Kallaveden kirkko
Karttula 12.–13.6.
(perhekesis)
Nilsiä  10.–13.6. (ryhmä-
koko 15 lasta)
Muuruvesi  (4–7-vuotiaat, 
ryhmäkoko 15 lasta)
Säyneinen  12.–13.6. 
(perhekesis)
Puijon kirkko  
Särkiniemi 
Pyhän Johanneksen 
kirkko (ryhmäkoko 
20 lasta)
Tuusniemi  9.–12.6. 
(4–8-vuotiaat, 
ryhmäkoko 
15 lasta) 

Kesis  
16.–18.6.2014 
klo 10–14 
Jynkänvuori  
Kaavi (4–7-vuotiaat, 
ryhmäkoko 15 lasta)
Kallaveden kirkko
Kurkimäki  Kentäntie 2
(seikkailukesis) 
Nilsiän pikkupappila 
17.–18.6. (3–4-vuotiaat, 
ryhmäkoko 15 lasta)
Puijon kirkko  
Vehmersalmi 
(ryhmäkoko 
15 lasta)

Kesis  
2.–6.6.2014 
klo 10–14
Jynkänvuori  2.–5.6.
Neulamäen kirkko
Särkiniemi
Pyhän Johanneksen 
kirkko (ryhmäkoko 
20 lasta)
Juankoski  4–7-vuotiaat, 
(ryhmäkoko 15 lasta)
Nilsiä  3.–6.6. 
(ryhmäkoko 15 lasta)
Riistavesi (ryhmä-
koko 15 lasta)
Valoharju

Ryhmiin otetaan 25 lasta. 
Jos kaikki halukkaat eivät 

mahdu, etusijalla on 
kirkkoon kuuluminen, 

ikäjärjestys vanhimmasta 
nuorimpaan ja 

ilmoittautumisaika. 
Lapsi voidaan ilmoittaa 

vain yhteen Kesis-
ryhmään. Ryhmiin 

valituille lähetetään 
tieto sähköpostissa 

16.5.2014 mennessä.

Ilmoittautuminen
 1.– 21.4.2014 

www.kuopionseurakunnat.fi 

http://www.taidejakulttuurikeskus.wordpress.com/
http://www.taidejakulttuurikeskus.wordpress.com/
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
tel:017 262 2082
http://www.p-savonkl.sekl.fi/
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Matka Sierra Leoneen sai Meri Parkkisen katsomaan tulevaisuuteen uusin silmin.

M
inna Canthin lukion 
abiturientilla on par-
haillaan meneillään 
se viimeinen suu-
ri ponnistus – yliop-
pilaskirjoitukset. Ta-
voitteena on painaa 

päähän valkolakki tänä keväänä. Sen jälkeiset 
suunnitelmatkin ovat jo selvillä.

”Olen pistänyt papereita useampaankin 
yliopistoon kulttuurintutkimuksen koulutus-
ohjelmaan. Haluaisin työskennellä joskus ke-
hitysmaissa”, Meri kertoo.

Vielä viime syksyyn saakka ilmaisutaito-
painotteista lukiota käyvä Meri haaveili näyt-
telijän ammatista.

”Aion hakea myös teatteriopintoihin Tam-
pereelle, mutta enemmän minua nyt kiinnos-
taa tuo kulttuurintutkimus.”

Yksitoista päivää marraskuussa Afrikan Sier-
ra Leonessa sai Merin urahaaveet muuttumaan.

Kilpailun kautta maailmalle
Viime keväänä Suomen Pakolaisapu järjes-
ti Nuoret maailmalle -kilpailun, johon Me-
ri osallistui yhdessä ystävänsä Aku Lahden 
kanssa.

”Tekemämme video pääsi kymmenen par-
haan joukkoon. Palkkiona oli matka johonkin 
Suomen Pakolaisavun kohdemaista.”

”Toivoin pääseväni juuri Sierra Leoneen ja 
onneksi toive toteutui. Aku puolestaan mat-
kusti Thaimaahan.”

Kaikkiaan maailmalle lähti kymmenen 
nuorta eri puolilta Suomea.

”Monet olivat tehneet reppureissuja kau-
komaille. Itse olin matkustanut vain Euroo-

passa, joten hiukan mietitytti, että olenko 
ihan untuvikko.”

”Toisaalta ajattelin, että se voi olla hyväkin 
juttu. Kokemattomampana katsoo ehkä asi-
oita toisella tavalla ja huomaa jotain sellaista, 
jota kokeneemmat eivät noteeraa.”

Matkaa edelsi koulutus, jossa perehdyttiin 
muun muassa Suomen Pakolaisavun toimin-
taan ja paikalliseen kulttuuriin.

”Ilman sitä edessä olisi varmasti ollut mel-
koinen kulttuurishokki.”

”Edellisenä vuonna kohdemaissa vierail-
leet nuoret kävivät myös kertomassa koke-
muksistaan. Sierra Leonessa tosin ei ollut ku-
kaan käynyt aikaisemmin.”

Mokaaminen jännitti
Ennen matkaa monet tuttavat kyselivät eikö 
Meriä yhtään pelota lähteä. Afrikassahan voi 
kuulemma saada vaikka minkälaisen taudin 
tai joutua ryöstetyksi.

”En osannut pelätä moisia. Rikollisuuden 
uhriksi voi joutua myös kotinurkillaan. Lisäksi 
luotin rokotuksiin ja malarialääkityksiin.”

”Eniten minua jännitti, että mokaan jol-
lain tavalla ja pilaan koko Suomen Pakolais-
avun maineen”, Meri nauraa.

Noloilta tilanteilta ei erilaisessa kulttuuris-
sa aivan kokonaan vältytty.

”Ikää kysyttäessä sikäläiset ihmiset me-
nivät helposti hämilleen ja keksivät hätäi-
sesti vastauksen. Sittemmin kuulin, että on 
epäkohteliasta kysyä ikää, koska useimmat 
ihmiset eivät sitä tiedä.”

Merin lisäksi matkaseurueeseen kuului 
kaksi muuta suomalaisnuorta ja Suomen Pa-
kolaisavun tiedotuspäällikkö.

”Kävimme joka päivä vierailuilla eri koulu-
tuspaikoissa, haastattelimme ihmisiä ja teim-
me videopätkiä.”

Meriä liikutti erityisesti se, miten äärettö-
män onnellisia monet olivat päästyään kou-
luun.

”Ihmiset ovat siellä myös hyvin sisukkaita. 
He lähtevät tienposkeen myymään vaikka si-
tä ainoaa limpparitölkkiään, jos mitään muu-
ta eivät keksi.”

Tarinoita sisällissodasta
Matkallaan Meri kohtasi kaksi naista, jot-
ka tekivät häneen suuren vaikutuksen. Toi-
nen heistä oli ompelijaksi opiskele-
va Lucy, jonka kertomukset Sierra 
Leonen sisällissodasta olivat pysäyt-
täviä.

”Itselläni ei ole isovanhempia, 
joilta olisin kuullut heidän sotako-
kemuksiaan. Siksi Lucyn tarinat kos-
kettivat aivan erityisellä tavalla.”

”Nyt Lucy iloitsee saamastaan 
opiskelupaikasta ja vallitsevasta 
rauhasta.”

Massah B. Lamina puolestaan 
oli naisasianainen, joka valotti Me-
rille millaista on elää naisena pat-
riarkaalisessa kulttuurissa.

”Jos mies ei ole tyytyväinen vai-
monsa käytökseen, hänellä on oi-
keus käyttää väkivaltaa tätä kohtaan.”

”Massah oli itse eronnut miehestään ja 
hankkinut koulutuksen. Hän yrittää lanseera-
ta koulutuksen merkitystä muillekin naisille, 
koska se on avain parempaan elämään. Täl-
lä hetkellä monien sikäläisten naisten ainoa 

päämäärä on saada mies.”
Sierra Leone opetti Meriä arvostamaan si-

tä, mitä meillä täällä on.
”Olen vankkumaton tasa-arvon kannatta-

ja ja tajusin, että Suomessa tämäkin asia on 
todella hyvällä tolalla. Siitäkin huolimatta, et-
tä naisten euro on edelleen 80 senttiä.”

Iloista ekumeniaa
Sierra Leonessa valtaosa ihmisistä on kristit-
tyjä ja muslimeita.

”Uskonnollisuus oli siellä tosi tärkeää. 
Mutta sillä ei niinkään tuntunut olevan väliä 
kumpaanko uskontokuntaan kuuluit.”

”Kouluissakin luet-
tiin aamuisin ihan sulas-
sa sovussa sekä kristil-
linen, että islamilainen 
rukous.”

Merin mukaan oli ai-
van tavallista, että vie-
railijoilta kysyttiin mikä 
heidän uskontonsa on.

”Kun kerroimme 
eräälle kysyjälle, että jot-
kut suomalaiset eivät 
usko lainkaan Jumalaan, 
hän nauroi katketak-
seen. Se oli hänen mie-
lestään jotain käsittä-
mättömän hassua.”

Matkaseurue pääsi myös osallistumaan 
paikalliseen kristilliseen jumalanpalvelukseen.

”Se oli hauska ja erikoinen kokemus. Ih-
miset tanssivat ja lauloivat läpi seremonian. 
Tunnelma kirkossa oli hyvin iloinen.”

HeLI HarInG

Afrikka muutti suunnitelmat
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Ihmiset  
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Meri Parkkinen tutustui matkallaan paikallisen lukutaitoryhmän toimintaan. ”Veimme ryhmäläisille tuliaisiksi vihkoja.”
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